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Kinijos ir Japonijos 
Karą Gali Sulaikyti 
Skubi Intervencija

Tarptautinio Teismo
Sprendimas Atrodo
Nepalankus Lietuvai

Japonija atmetė 
Tautu Sąjungos 
patarpininkavimą

Kiniečiai reikalauja karo; 
ponai siunčia laivus

ja-

28. 
ant

Shangai, Kinija, rūgs, 
šiandien Kinija atsistojo 
slenksčio tikro karo su Japoni 
ja, jei kitų valstybių interven
cija nesuspės sustabdyti. Man- 
džurija rengiasi pasiskelbti ne
priklausoma nuo Kinijos. Japo
nija tuo tarpu siunčia savo di 
džiuosius karo laivus į įvairius 
Kinijos uostus, po pretekstu 
užpuldyėjimų ant japonų gy
ventojų Kinijos miestuose. Ypa. 
tingai nukentėjo japonai pilie
čiai nuo kiniečių demonstrantų 
Honkong mieste, kur ir Angli
jos kariuomenės buvo pašaukta 
ginti japonus nuo 10,000 kinie
čių minios.

Visoj Kinijoj eina milžiniškos 
demonstracijos, reikalaudamos 
karo su japonais. Kinų užsie
nių reikalų ministeris Wang ta
po studentų sunkiai primuštas 
už nesugebėjimų priVęrstL.Tau- 
tų Sąjungų įsikišti. Kiti Kini
jos ministeriai išbėgiojo nuo į- 
siutusios studentų minios.’

Japonai elgiasi įžeidžiamai
Geneva, rūgs. 28. Japonija 

pati susitvarkys savo reikalus 
su Kinija ir neprileis niekam 
kitam kištis, net Tautų Sąjun
gai, pareiškė grafas Yoshiza- 
wa T. Sąjungoj.

Mukdenas, rūgs. 28. Kon
fliktas tarpe Japonijos, Kinijos 
ir Amerikos prasideda, kadangi 
japonai konfiskavo Amerikos 
Radio korporacijos stotį Muk
dene. Amerikos konsulams pa
reikalavus grąžinti radio stotį, 
japonai nekreipė jokio dėme
sio. Laukiama diplomatinių žy
gių.

Indijonai turi patys su 
sitarti

IndijosLondonas, rūgs. 28. 
hindusai ir moslemai turi savo 
tarpe susitarti ir Anglija nesi' 
kiš į jų naminius reikalus, pa
reiškė nremjeras MacDonald. 
Kaip žinoma, šiomis dienomis 
50,000 ginkluotų moslemų mu
šasi su hindusais, dėl kokių ten 
religinių nesusipratimų.

MacDonaldas rinkimuo 
se nedalyvaus

Londonas, rūgs. 28. Premje
ras MacDonald pareiškė savo 
draugams, kad jis pasitrauks 
visai į šalį, jei rinkimai bus pa
skelbti dabar.

ORH6
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; kiek šilčiau. Švelnus, 
nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
61.

Saulė teka 5:44, leidžias 
37; mėnuo teka 6:19 vąk.

60*

5:-

Kunigams uždraudė 
politikuoti Porto 

Rico rinkimuose
Vyskupų aplinkraštis draudžia 

kunigams kandidatuoti

San Jose, Costa Rica, rūgs. 
28. šios šalies katalikai kuni
gai gavo perspėjimą, kad susi
laikytų nuo kišimosi į politiką, 
prasidėjus .prezidento rinkimų 
kampanijai. Perspėjimą pasi
rašė pats Costa Rica arcivysku- 
pas ir keli vyskupai. - Preziden
tui kandidatai yra'trys. Rinki
mai bus vasario mėnesį.

Vyskupų aplinkraštyje sako
ma, kad 1) Visi kunigai pri
valo susilaikyti nuo bet kokio 
dalyvavimo dabartinėje rinki
mų kampanijoje, kaip nuo raš
tinio* darbo taip jau nuo nau
dojimo sakyklos politiniams ti
kslams; 2) griežtai uždraudžia
ma kunigams būti nariais poli
tinio pobūdžio komitetuose, 
kliubuos ir susirinkimuose; taip 
jau draudžiama dalyvauti bile 
politinės partijos spaudos ir 
propagandos darbe. 3) Prieš 
statydamas kandidatūrą į kon
gresą kunigas pirma turi gauti 
leidimą iš savo bažnytinės ’ val
džios.

Taip pat vyskupai pareiškia, 
kad jie susilaikys nuo bet kokių 
nuomonių reiškimo apie tos ar 
kitos partijos nusistatymą, jei 
to nebus reikalaujama rimtais 
sumetimais.

Paragrafu trečiuoju, duoda
ma suprasti, kad kunigai kon
grese nėra pageidaujami, ir kad 
kandidatuoti jie leidimų negaus. 
Dabartiniame Costa Rica kon
grese yra vienas i vyskupas ir 
keturi kunigai. /

Bolivija Paragvajus vėl 
mušasi

Asu nei on, Paraguay, rūgs. 
28. Susirėmime ties Gran Cha- 
co užmušta dvylika Bolivijos ir 
Paraguajaus kareivių. Diploma
tiniai santykiai tarpe tų šalių 
pasidarė įtempti. Konfliktas kį- 
lo šiandien, kai Bolivijos karei
viai bandė užimti vieną fortą 
ginčijamojo j teritorijoj.

Nekaltai išsėdėjo 23 
, metus .

Chester, III., rūgs. 28. Jesše 
Lukas, kurs praleido veik pusę 
savo 50 metų amžiaus kalėjime 
dėl žmogžudystės ,kurios jis 
niekuomet neprisipažino, Šian
dien tapo paleistas, kai ferme
ris George Pond mirdamas pri
sipažino 25 metai atgal užmu
šęs pirklį Clyde Shawalter. 
Mount Carmel majoras nekal
tam kaliniui parūpino darbą ir 
priėmė pas save gyventi, kol 
prasigyvens. • '

Pinigus taupyti pasidar 
rė nusikaltimas

VVashington, rūgs. 28. Pati 
•publika, dėl nemokėjimo, ir ne
norėjimo leisti pinigus, yra kal
ta dėl tų milijonų bedarbių ir 
depresijos, pareiškė Wąlter Gif- 
ford, paties prezidento paskirtas 
bedarbiams gelbėti komiteto di
rektorius. • ’

' * ' ' W *|p *■ p . ■/ . < * y1 įj '** * • v
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Naujas Chicagos pašto rūmas, kurs kainuos apie $20,000,000 ir bus pastatytas ligi ateinančio 
pavasario.

Algų nukaposimas 
esąs tik įžanga 

į algų mažinimą
Paties Meliono šeimyna nukapo

jo algas ai|t 10%

Washington, rūgs. 28. United 
States Steel, Bethlehem Steel 
ir kitų stambiųjų -geležies ir 
plieno koncernų pradėtoji dar
bininkams algų kapsimo kam
panija buvo1 tik įžanga į nepa
lyginamai didesnį ir platesnį al
gų kapojimą, ruošiamą jau nuo 
kelių* savaičių, kaip industri
jos taip komercijos srityse.

Taip jau gelžkelių kompanijos 
rengiasi kapoti algas, tik jos 
yra surištos sutartimis su gelž- 
keliečių darbininkų brolijomis, 
kad visokį algų pakeitimai ga
limi daryti tik arbitracijos tar
pininkams nusprendus, ko ne
galima bus padaryti be kelių 
mėnesių laiko.

Baltasis Namas tyli ir nereiš
kia savo nuomonės. Darbo or
ganizacijos kaltina Hooverį, kad 
jis tylėjimu nori užgirti algų 
kapojimą. Pramones autorite
tai tvirtina, kad algų kapojimas 
reiškiąs, jog darbdaviai nori 
samdyti daugiau darbininkų.

Pittsburgh, Pa.’, rūgs. 28. Alu- 
minum Company, kurią valdo 
Sekretoriaus Meliono šeimyna, 
nukirto darbininkams 10% al
gos. Mellon dar nesenai pyko 
kam kitos firmos kapoja. t

Maskvoj sniegas, bet 
negalima šildyti

1

Maskva, rūgs. 28. šiandien 
pradėjo snigti ir žiema parėjo, 
bet gyventojai apsirengė kali
niais ir išėjo į gatvę, rado laik
raščiuose valdžios dekretą, ku
riuo draudžiama kurti pečius 
be ypatingo miesto valdybos 
leidimo.
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Japonai priešinasi Tau
tų Sąjungai

. Geneva, rūgs. 28. Derybos 
dėl nusiginklavimo konferenci
jos šaukimo tapo nutrauktos, 
Japonijos delegatams pasiprie
šinus' nustatyti konferencijai 
laiką.

Orlaivis įlėkė j sieną; 3 
\ mirė /. ...

Fondą, N. Y., rūgs. 28.’ Orlai
vis su trimis, žmonėmis pagedęs 
ore prądėjo leistis ir iš 300 pė
dų aukštybes f šovė j akmens 
sieną, užmušdamas visus 3.

■į -
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Švedija, Norvegija at
metė auksą

Londonas, rūgs. 28. Švedija 
ir Norvegija pasekė Anglijos 
pavyzdi šiandien suspenduoda- 
mos auksą kaip pinigų standar- 
dą ir uždrausdamos auksą iš
vežti.

•________ ,______ i______

Bendras vokiečių ir 
f raneuzų sekre

toriatai
Komitetas tvarkys šalių reikalus

Berlynas, rūgs. 28. šiandien 
paskelbtos pasekmės derybų 
tarpe vokiečių ir franeuzų sve
čių, Lavai ir Briando. Bus į- 
steigta tam tikra Francuzų- 
VokieČių ekonominė komisija, 
kuri tvarkys tarpe tų dviejų 
šalių kooperaciją. Abidvi šalys 
bendromis pajėgomis stengsis 
nugalėti ekonomines sunkeny
bes.

Ęus sudarytas sekretoriatas 
iš abiejų, franeuzų ir vokiečių, 
kurs posėdžiaus pasikeisdamas 
Berlyne ir Paryžiuj. Sekreto
riatas rūpinsis suradimu rinkų 
abiejų šalių produktams.

Ispanijos ponai turės 
grąžinti žemę

Dvarus buvo gavę už skolinimą 
karaliui pinigų

Madridas, Ispanija, rūgs. 28. 
Turtuolių šeimynos, kurios bu
vo gavusios iš karalių didelius, 
dvarus už skolinimą karaliui pi
nigų ar kokius kitokius patar
navimus, teisingumo ministeri
jos įsakymu pašaukti “atsiskai 
tyti su valstybe iš savo skolų” 
Patirta, kad daugelis turtingų 
dvarininkų yra gavę didžiausius 
plotus žemės ar kitokius turtus 
vifen tik už nedidelių sumų pa
skolinimą kokiems nors kara
liaus giminaičiams. Respublika 
tiki, kad tie skolintojai jau se
nai atsiėmė iš dvarų tas sumas, 
kokias jie buvo paskolinę kara 
liaus giminėms. ‘

Sugrįžo ir pasidavė po
litinis emigrantas

* ’• * N ' ***T*-" ■ 'I' 1,1 ‘

Rugsėjo 3 d. tiės šakių Nau
miesčiu perėjo Į šią pusę iŠ Vo
kietijos ir pasidavė policijai po
litinis emigrahtas Juozas Kaz
lauskas su žmona. Sekaųčią 
dieną policija autombbiliu išga
beno juodu į Marijampolę kri
minalinės., policijos žinion.

Kazlauskas buvo išbėgęs iŠ 
Lietuvos X927 m. rudeuj.

jii.

Amerikos firmos 
likviduoja savo 
biznius Lenkijoje

Ullėn & Co. turėjo bylą su 
tuzinu miestų

Varšuva, rūgs. 28. Lenkų tel. 
agentūra praneša, kad “nesusi
pratimai, kurie buvo kilę tarpe 
Amerikos firmos Ullen & Co. 
ir Čenstakavo, Kielcų, Sosnovi- 
cų, Petrakay. ir Darpbravo mies-, 
tų, tapo išrišti su pagalba Len
kijos užsienių ir vidaus reikalų 
ministerijų.

Ullen kompanija “pripažino, 
kad sudarytieji kontraktai yra 
didelė sunkenybė minėtiems 
miestams ir parodė gerą valią, 
išmokėdama tiems miestams 
tam tikrus atlyginimus. Už tai 
interesuotieji miestai pripažino 
iš savo pusės, kad kompanijos 
teknikinė veikimo pusė buvo 
patenkinanti. Ullen kompanija 
visiškai likvidavo savo intere
sus Lenkijoj”.

Fašistų ir komunistų 
laimėjimas Hamburge
Hamburg, Vokietija, rūgs. 28. 

Miesto rinkimuose Hitlerio na- 
cional-socialistai gavo 43 vie
tas iš 160 visų vietų ir komu
nistai gavo 35 vieetas. Social
demokratai neteko 14 vietų; jie 
turėjo 60 vietų, dabar gavo 46.

Franeuzų svečiai Ber
lyne

Berlynas, rūgs. 28. Premjeras 
Lavai ir užsienių reik, ministe
ris Briand apsilankė pas prezi
dentą Hindenbrugą, po to nuke
liavo derėtis dėl' ekonominių 
santykių.

Voldemaras Zarasuose

ZARASAI.—Voldemaras ap 
sigyveno kokiuose rūmuose, iš 
kurių yra trejos durys laukan. 
Del įto 'esą kai kam nepatogu
mų... Kaip teko sužinoti, p. 
Voldemaras paskutiniuoju laiku 
laiką praleidžia labai įvairiai. 
Rytą jis, kaip ir visi zarasie
čiai, eina pasimaudyti į Osą. 
Po pietų eina pasivaikščioti su 
savo pusbroliu po miestą ir apy
linkes. Jie eina trise.

P. Voldemarui Zarasai labai 
patinka ir jis itikisi čia patai
syti sveikatą. Kiti sako, kad 
p. Voldemaras dirba net nak
timis Keleisdamas spausdinamos 
mašinėles iš rankos.

Ne Lenkija, o Lietuva 
sėdi kaltinamųjų 

suole dėl tranzito
Kaltinimai Lietuvai suformu

luoti neva trečiųjų valstybių 
interesais

Klaipėda, rūgs. 19. Iš Haa
gos, Holandija, pranešama, kad 
trečiadienį, rugsėjo 16 d. Tarp
tautiniame Tribunole prasidėjo 
Lietuvos su Lenkija zbyla dei 
susisiekimo. Teismo posėdyje 
dalyvavo 13 teisėjų iš įvairių 
valstybių. Posėdis prasidėjo 
iškilminga priesaika, kurią iš 
Lietuvos pusės turėjo priimti 
teisėjas Stašinskas. Be Stašins
ko, nuo Lietuvos pusės Teisme 
dalyvauja pasiuntinis Vokietijai 
Sidzikauskas ir Dr. Natkevičius.

Visų pirma Tribunolas iš
klausė Tautų Sąjungos Tranzi
to ir Susisiekimo komisijos pir
mininko pranešimą, kurs at- 
kartptinai pabrėžė “tarptautinio 
susisiekimo reikšmę” ir kad 
Kaišedorių-Lantvaravo gelžkelio 
linijos nutraukimas yra reikš
mingas susisiekimo trukdymas. ‘ t •’ Į Ii *' .....«•,
“ ^yloh’ VėlHnMoB frėčiosiofp 

valstybės
Pagal jo surinktas žinias iš 

Rygos, Liepojaus ir Vilniaus, 
pirmininkas nurodė atskirus tą 
susisiekimą įtrukdančius atsiti
kimus ir jais remdamosi įrodi
nėjo, padarydamas išvadą, kad 
dėl tokio susisiekimo trukdymo 
kaimyninės valstybės turi ne
mažiau nukentėti. Pavyzdžiui, 
jis nurodė, kiek nukentėtų Is
panija ir Francija, * jei tarp 
Belgijos ir Holandijos butų nu
trauktas susisiekimas.

Baigdamas savo pranešimą, 
komisijos pirmininkas pareiškė, 
kad šis klausimas turi visuoti
nos svarbos pobūdį ir yra tarp- 
tautiškas, o ne vien tik naminis 
ginčas tarpe dviejų besiginči
jančių šalių, Lietuvos ir Lenki
jos.

Ketvirtadienio posėdy Tribu
nolo pirmininkas Adatshi ap
klausinėj o Lietuvą ir Lenkiją, 
kada ir kokiu budu susisieki
mas buvo nutrauktas. Po ap
klausinėjimo Lietuvos gynėjas, 
pasiuntinis Sidzikauskas apie 2 
valandas ilgoje kalboje gynė 
Lietuvos nusistatymą.

Tranzito bylos' su Lenkija 
istorija

Susisiekimo su Lenkija klau
simas prasidėjo nuo «to laiko, 
kai Lenkai smurtu pagrobė Vil
nių, sulaužydami (Suvalkų su
tartį, būtent spalio 9 d.; 1920 
m. Ginklų karą su Lenkija lik
vidavus, laikinoji arba dabartį 
nė siena tarp Lietuvos ir Len
kijos paliko, pradedant nuo Viš
tyčio, Vokietijos pasieny, bai
giant Daugpiliu, Latvijos pasie
ny. Per tą liniją jokio susisie
kimo ligi šiol nebuvo.

Voldemaras 1928 metais pa 
darė su Lenkija sutartį dei 
taip vadinamo vietinio susisiek 
kimo per tą laikinąją liniją. Ęet 
ta sutartimi mažai tesinaudota, 
nes Lenkija siekė pilno susisie
kimo ir tranzito.
Latvija palaikė Lenkų skundą

Lenkai, pasiremdami tarptau
tine susisiekimo konferencija, 
kurią Lietuva yra pasirašiusi 

Barcelonoje, apskundė Lietuvą 
Tautų Sąjungai, kad ši privers
tų Lietuvą atidaryti gelžkelius 
nuo Lentvaravo per Kaišiadorių, 
Šiaulius į Liepojų. Skundą pa
matavo, kad nuo uždarymo nu
kenčia 'trečiosios valstybės. Lat
vija tame skunde Lenkiją ofi
cialiai parėmė, apskųsdama Lie
tuvą Tautų Sąjungoje, kad dėl 
susisiekimo uždarymo nukenčiąs 
Liepojus.

Tautų Sąjunga 1929 metais 
atsiuntė savo komisiją, kuri 
važinėjo po Lietuvą, Latviją ir 
Lenkiją. Lietuvai pareiškus, 
kad susisiekimo su Lenkija 
negali būti, kol lenkai neati
taisys Suvalkų sutartį, Tautų 
Sąjunga visą bylą perdavė 
Tarptautiniam Haagos Tribu
nolui, kurio nuosprendis ir tu
rės Tautų Sąjungai lemiančios 
reikšmės. Iš pirmųjų dienų po
sėdžių galima daryti išvadų, 
koks tas Tribunolo sprendimas 
bus. \

Praktiška nuomonė 
Pabaltijo valstybių 
sąjungai -sudaryti 

t

Pabaltijo. Valstybių ūkio ir 
politikos ateitis 
t , ----------

KAUNAS. — Tokia tema 
kalbėjo inž. Spr. Paegle Lietu
vių Latvių kongrese.

Kalbėtojas nurodo, kad ko
vojant dėl ^nepriklausomybės 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos 
tautinio atgimimo vadai sueida
vo Paryžiuje arba kur nors ki
tur ir tardavos. Atgavę nepri
klausomybę, jau mes neranda 
me bendros kalbos...

Lietuviai bereikalo vėngę 
lenkų

Lietuviai negerai darę neda
lyvaudami tose ekonominėse ir 
politinėse konferencijose, kurio
se su kitomis Pabaltijo valsty
bėmis dalyvavę ir Lenkai, čia 
esanti Lietuvos politikų padary
ta klaida. Esą. lietuviai daly
vaudami bendrose konferenci
jose geriau butų išaiškinę ir 
Vilniaus klausimą.

Kita esanti Pabaltijo valsty
bių klaida, tai kad jos sutartis 
su svetimomis valstybėmis 
kiekviena daranti skyrium. O 
turėtų, esą, visos trys bendrai 
daryti sutartis.

Reikalas vienybes Tautų 
Sąjungoj

Estijos ir Latvijos ministe
riai, prieš važiuodami ženevon, 
pasitarsią. O kaip butų gražu, 
jei Estijos ir Latvijos ministe
riai užsuktų Kaunan ir čia ben 
drai savo kraštams z rupimus 
klausimus išspręstų. Skandina
vai kitaip elgias negu mes. Im 
portas vežamas į kurią Pabal. 
tijo* valstybę turėtų būti ap
muitintas visų Pabaltijo valsty 
bių naudai. Apmuitinimas turi 
būti atliktas bile kurioje mui
tinėje. Pelną sugebėsime pasida 
linti. Visi klausimai, kurie lie
čia taiką, tranzitą, prekybinius 
santykius turi būti sprendžia
mi bendrai.

Išvadai — reikia siekti visų 
8 Pabaltijo valstybių sąjungos.

Kitą kongresų nutarta Sauk
ti 1932 m. Rygoje.
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Sveikatos Dalykai
... . ........  ■-wrwr——

Lyties klausimai 
jaunuliu auklėjime
Rašo Dr. A. J. Karalius

pastebimi vaikų

į .. ........ .  ....

vaikui bręstant, atsirapda ieš- 
bpjimus užsiganėdinimų kita- 
JX1«, priešingos lyties kūne.”

• Fi’eudas dar kalba -apie to
kius už&iganėdinimus, kurie 
pareina iš kančių .arba kitii 
kankininių. VgiXas dažnai mė
gsta kitus kankinti arba būti 
kankinamu. čionais galime 
sutikti su Freudu ąrba ne, bet 
turime pripažinti vaiko gyve? 
nįmui savo rųšies sudėtįnu- 
mą. Daug ko mes., senesnejj, 
ir suprasti nepajėgiame. Auk
lėtojai už tai privalėtų skaity
tis su vąjku ir jo palinkimąis.

RUGSĖJO RYTAS 
DŽUNGLĖSE
(Vaizdelis iš bedarbių 

gyvenimo)

Rašo Senas ‘Pelinis

' 'WW'

priešingai 
instiktams. Musų dienose 

kuris abe- 
ir gyvūnų, 
inokslinin- 
instinktus

tų Manketų ant- 
“The Minnęapolis 
“Chicago Daily

Paskutiniais laikais rimti ty
rinėtojai mokslininkai auklė- 
tojajus (mokytojams) aiškiai 
įrodė lyties įtaką asmens vi
same gyvenime — nuo kūdi
kystės iki mirties. Pirmiaus 
vaikų gyvenime lyties pasirei
škimai buvo skaitomi “nedo
rais, šlykščiais” dalykais ir 
mokytojų visokiais budais bū
davo slopinami, vaikai už tai 
baudžiami. Toki vaikai pas
kui išaugdavo į neurotikus.

Frondas, Jungas ir k t. aiš
kiai parode, jogei lyties ins
tinktas plačia prasme negali 
būti atskirtas iš asmens gyve
nimo siūlų, čionais Frondas 
lyties supratimą tiek praplėtė, 
kad į jį įeina visa tai. ką mes 
vadinama “meilė”, visas mei
lės pasaulis. Kūdikio lyties 
arba meilės pasireiškimai api
ma jo prisirišimą arba meilę 
prie tėvų, brolių, sesučių ir 
artimųjų. Vėliaus meilės pasi
reiškimai
svajonėse apie meną ir religi
ją; dar vėliaus jų “poezijose”,' 
muzikoje' ir kt. Freudo nuo
mone aukštesnės emocijos pv. 
simpatija, artistinis pasigane- 
dinimas, artimo meilė ir reli
gija išsivysto iš lyties instink
tų, kurie čionais 
“aš
nėra mokslininko, 
jotų apie žmogaus 
bendrą kilmę; nėra 
ko, kuris lyties 
bandytų išskirti iš bendrų gy
vybės ir gyvenimo instiktų. 
Viskas išsivystė iš vienos ce
lės. Modernieji psjcboiogai ne
skiria dvasią nuo kuno^ visoki 
varlinami dvasios dalykai išsi- 

' vystė iš tos pačios medžiagos, 
ką ir “kūniški”. Musų “dva
sia” tai medžiagos mums dar 
nevisai suprantama savybė.

žmogaus gyvenimas tai evo
liucijos kelias. Motinos kunp; 
žmogus pergyvena žemesnių 
gyvūnų gyvenimą nuo vienos 
celės iki gyvo kūdikio. Jo jau
smų (emocijų) gyvenimas 
paskui irgi eina tais pačiais 
keliais, kuriais vaikščiojo ir 
kuriuos išmynę jo giminės iš 
gyvūnų ir žmonių tarpo. Moti
nos kūne žmogus gyvena gj- 
vuno gyvenimą, .kūdikiu būda
mas jisai pergyvena primity
vių žmonių vargus. Kai vaikas 
pradeda kalbėti, tai jisai gyve
na tų žmonių gyvenimą, kada 
kalba prasidėjo atsirasti; už 
tai jam vis tiek kokia kalba 
jisai kalbės (visas lengvai iš
taria). *

Reikėtų neslopinti vaikų ly
ties pasireiškimus, bet juos į 

- tinkamas vėžes nukreipti. Nu- 
spolinus paprastai 
ma palinkimų į 
dalykus. Jeigu 
simpatija ir visos
emocijos išdygsta iš lyties in- 
stinkstų, tai mokytojų aiški 
priedermė ne slopinti, bet ug- 
dinti ir tinkamon kryptin ves
ti lyties pasireiškimai. Freu- 
das sako, kąd vajkų meilg 
malu gyvūnėlių (kačiukų, 
paukštukų ir k t.) pareina įš 
lyties instinkto. Šitą meilę rei
kėtų skatinti, nes iš jos vė
liaus išsivysto meilė silpnes
niųjų, bedalių, pavargėlių. 
Vaikų žingeidumas« “iš kur- 
broliukas atsirado” gali būti 
tinkamu keliu išvystytas į pa
mėgimą biologijos ir kitų mo
kslia 
, Frnudas, plačiai vaikų ly
ties insfi nktą suprasdamas, 
šitaip šiuo reikalu kalba:

“Vaiko lyties iaslinktas tik
rai komplikuotas; jį galimu 
suskirstyti į daug skyrių, ga
lima janųj rasti daug šaltinių. 
Instinktas dar nesurištas . su 
veisimosi; jame sųaij.ą visi tie^ 
dalykai, kūrinąs mės vaxiina- 
jųe lyties ųzsiguuediuimais. 
Vaikąs jaučja užsiganėdini^ 
jną savame Jmųe, ką H- ’Ellis 
gadina ‘autoerotizmiT. Vėliaus

Red River klonyj tarp dviejų 
Northern geležinkelių randasi 
apie du akru dykos žemės, čia 
jau netoli riogso ir tankas, iš 
kurio garvežiai pasiima vande
ni.

Rugsėjo rytas. Po nedidelės 
šalnos pasirodė saulutė. Prie 
tanko iš visų pusių pradėjo 
rinktis desėtkai skurdžių. Nak
tį jie pralėkto “prospėrity” vieS'- 
butyj. Vieni lindo iš farmerio 
šiaudų kūgio, o kiti iš bakska- 
rių, kur jiems miegoti teko 
ant flioro, apsiklojus Kalifor
nijos Manketais*. Kai kurie 
tuos Manketus atsinešė iš Ka-

1 

lifornijos.
Daugumos 

galviai byvo 
Tribūne”,
News”, “Detroit Daily N.evvs” 
ii t. t. Beveik kiekvienas bur- 
dingerius tyrėjo su savimi bun- 
duliuką, kuriame buvo suvynio
ti muilo gabaliukas, skustuvas 
ar net ir truputis maisto,—
bulvių ar kokių daržovių.

.Prie tanko visi sustojo j eilę. 
Geležinkelių kompanija parodė 
savo “gerą širdį”, nes vandenį 
davė visiems dykai. Vieni tą 
vandenį gėrė, kiti juo prausėsi, 

.o treti aukure ugnį ir pradėjo 
gaminti sau pusryčius.

Valgė kas ką turėjo. Ne tik 
jų valgiai, bet ir indai buvo 
skirtingi. Vieni turėjo “perk 
and beans” kenuką, kiti pomi
dorų keną, treti kokių penkių 
galionų indą, kuris tiktų butle- 
geriams * munšainui supilti, o

ketvirti su^irfdo sau kąžkųy 
pamestą sl^ąuj;adą. Vjsi ka>ąi 
vįrė, 'kąpė, čir^.kbK).

Vos pradėję ąąulė tekėti, ir 
nulipau oiųo 'HoOY«rįę 

mano, kuri# mane ątįtarabąpi- 
jo 252 mylias iš Minnęapolis f 
Fargo, N. Dakotą. Eiti į mies
tą dar buvo anksti. Tad but«r 
riau ąpsjprąu.sti prie tanko ir 
pasižiūrėti, kas dedasi aplinkui.

Ąpie 8 vai. ryto iš džunglių 
prie tapko susirinkę apie 100 
žmonių. Keliose vietose kūreno 
si ugnis, kur bedarbiai gami
no sau valgį arba šildė vande
nį skalbimui drabužių.

Tarp bedarbių matėsi įvai- 
rifiusių tipų. Vieni jų iš tįes^ 
ieškojo darbo, o kiti su tokiu 
likimu jau buvo apsipratę. Jis 
nustojo vilties bent kokį dar
bą gauti ir jo neieško. Okt, gy
vena ąau išmaldomis. <0 jeigu 
geraširdžių žmonių nesiranda, 
taj jie nakties metu eitųi į fąr- 
mąs pasirinkti sau muisto.

Amžins irgi labai įvairus:; 
vieni seneliai nuo 60 Ligi 7š) me
tų amžiaus, kiti visgi vaikėsi.' 
Dauguma tačiau susidėjo iš vi
duramžio pasiekusiu žm^n*

Girdžiu, kalbasi diy bedarbiai* 
Esą ar ir tu iš Detroito? At-< 
sako, kad taip. Išdirbęs pas 
Henry Fordą 10 metų. Prieš 
metus laiko netekęs darbo ir 
dabar pradėjęs po svietą vend- 
ravoti.

Kitas pasakoja, tjog jis (įįr- 
bęs Hudsono kompanijoj. O kąi 
netekęs darbo, tai atvažiavęs į 
farmas. Jau šešios savaitės 
kaip bastosi, q darbo niekur; 
negalįs surasti. Iš Detroito iš- 
važiuodąmas pasiskolinęs du do
leriu. Ten jis tur|s neišmokėtą 
namuką ir šeimą,— žmoną ir 

'keturis vaikus. Moteris užsjimp 
skalbimu. Iš miesto b’gi SAUną 
šiokią tokią pašalpą, tai taip 
pusbadžiu įr gyvena. Neužilgo 
gal reikėsią ^prąrastį, namuką, 
nes nči’a iš kur imti pinigų nuo,- 
šimčįam-s apm'ok<r.

.0 štąi prabilo new yorkietis. 
Per vienuoliką mėtų dirbęs prie 
Central geležinkelio pečkurių. 
Prieš metus įaiko netekęs (Jąr- 
bo* Turėjęs sutaupęs ir pinigų, 
bet gyvenime visokių nelaimių 
pasitaiko. Atsiskyrė žmona ir 
jai reikėjo porą tūkstančių pa
mokėti. Nusipirkęs blogų serų 
ir ten pražudęs nemažai pinigų. 
Ant galo, užsidarė bam<as, kur 
dingo paskutiniai keli doleriai.

Pę to pWko įkiįę įieįjeįjkę įdąry- 
< kaip |ik Pfl$mti hflVv -yp- 
kacijas.

Vėl prabilo Hudsono darbi- 
įninkąs. p^iįj į D0-,
witą,~ teguk mane .užlaiko 
miestas. Ąš aštuonis wiw 
išgyvenau. ; čia1 neturiu teisės 
gyventi išmaldomis ir vietos 
žmones apę(u»kjįąti. Aš esu Det-
rolto gyventojas. Ir jeigu aš 
negąmu ė ^'įr mie&tąs nesu-> 
teiks jokito$j 
žiu rmM 
ne pasodins?’ 
yia^i gaųsių‘ i^įįs payąl^yti,

^itas pftąiįebĮf, jog langų dau
žymu niekų >bus galima at
siekti* Esą
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PIRKITE DABAR
Sezonas yra daugiau 

negu įpusėjęs 
z

CALIFORNIJOS

tai įšmų- 
Tada mą-i 

kalėjimą, Jkųr
■

iįuą sukelti reyo- 
bųciją ir nuyęršti “Walįstryčio” 
k^pitaližb1®* Ąsyk visiems bu
sią geresni laikai.

$alia manęs sėdėjo jaunuolis. 
Jis kreipėsi (į ./kokių 50 metų 
.ąmžjąus, žmogui “Ar ir j.ųs at- 
vąžįavote dirbti ant fermų?”

“Ką aš žinąu apie fermeriu 
yim.ą?” atkelia ąęms jaunUO- 
bui. “AŠ esu čivilis mžinjerius. 
jTąi mano profeąijiį. į^et šiM“t 

(dien iy pertek
lius. Dirbau Albany, N. Y* 
^rieš metus ląiko netekau 4,ar- 
'bp. Tąd dabar ir yažįjaieįu^.

Apįę n>etU ąr^opįetis ima 
įš maišo savo rųbus. Atrodo, 
kad diena bus graži, tad jis 
rengiasi prie skalbimo. Išsiima 
ir kaubojaus Virvę. Visi ausi.-, 
kvatojo. Vadinasi, džungjęs su
silaukė įr kaųbojo. ArlZ(iBietip 
piktai pažiurėjo ir pro dantis 
prakošė: “žinoma, kaubojus, o 
ne Mipneąotps įombęrdžekis”.

Pasijui jis J<,ąd j>a-

'.... -------------------------------------

qinąs įš Arižon(^.* ^Mrbęs ikau- 
bp|ų Ar^oą, m MfJdęo ir 
Texa? y^fl^jųąe^ Tekę būti ir4 
Holywoode, Calih, prie kruta- 
$n# paversiu. Ųsų j^feįaruoju 
/laiku dirbau Denvnr, Colo., te- 
at^MOaę*:; JKbi ^netekau darbo, tai 
pradėjau gerti ir kortomis loš
ti. Da.bar esu .hobo ir traukiu 
į Y,orką. Sakoma, ten
lengviau įsigauti j “teatrus.

Arizonos Rąųb0w paėmę vir- 
ir praėjo viskius 

triksus: sukti virvę ir per ją 
šokinėti. {Paskui su kilpa ėmė 
gaudyti “prosperity” viešbučio 
burdingįerius. Pasirodė, kąd jis 
labąi mikliai moka su virve 
darbuostis. Tuoj matai, kad jis 
yra profesionalas. «

Turiu pasakyti, jog ne visi 
džųnglių gyventojai taip nusi
minę ir nubudę, kaip tas def- 
roRįetis, Hudsono * autų darbi
ninkas. Štai ateina du vyrai įš 
Moorhead miestelio. Apdaro 
“Canned Heąt” ir sumaišę tą 
“štofą” su vandeniu ištraukė 
PO rytmetinę.

Ištraukė .po gerą burną, taip 
kąd net ją akis pabalo. Vįenas 
jų, Murphy, labai nepatenkin
tas. Girdi, reikėjo daug mal
dauti, kol susikolektavome ant 
“Canned Heat”. Esą žmonės ir 
tokie ir šiokie. Juo tolyn, tuo 
jo girti sapaliojimai pasidarė 
.šlykštesni.*

Vieni apleido džungles, bet į 
jų yjętą atėjo kiti. Tękm ba
du piliečių skaičius nei kiek 

Pąsikajhojųs su 
jais^ įsitikini, kad dauguma jų 
yrą pąstoy.ns dąrbipinkai. Jie

------ g. ..i  --------——r— 

nori dirbti, tik negali susirasti 
sau jokio darbo.

Moorehead geležinkelio ,sto- 
tyj yra pastatytas paminklas, 
kuris vaizduoja pirmuosius 
pionjerius. Tai vežimas, kurį 
traukja jaučiai. 1808 m. iš pie
tinių valstijų pradėjo žmonės 
traukti į Red River klonį. Jie 
tada ieškojo sau progos sukur
ti naują gyvenimą, šiais lai
kais bedarbiai irgi atvyksta 
ieškoti čia progų. Bet ko gero 
jie gali tikėtis, kuomet visame 
krašte siaučia nedarbas.

Seno » Petro veide pasirodė 
šypsena. Bent šiek tiek jau te
ko padirbėti. 0 ateityj gal lai
mė ir vėl nusišypsos ir suteiks 
darbo. Draugas iš Chicagos ra
šo, jog su darbais ten vis blo
ga: ne tik naujų darbininkų 
nepriima, bet dar ir senuosius 
atleidžia.

Nusispiovęs apleidau džungles 
ir nutraukiau į Fargo, N. Da- 
kotą. Ten nuėjau- į Meannis 
Cafe ir pavalgiau amerikoniškų 
miltinių blynų su South Caro- 
linos maliasu.

■ ■— -    ii - ■■ u — —    ——    — ■ «
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Tabor Farm, Mieli.
Grįžo p. Bačiūnai iš Lietuvos

KORESPONDENCIJOS

Pereitą šeštadienį, rūgs. 26, 
vakare, grįžo Tabor Farmon pp. 
Bačiūnai iš Lietuvos. Pp. Ba
čiūnai praleido atostogas šių 
vasarą Lietuvoj. Kelionėj ir 
Lietuvoj jie išbuvo apie tris 
mėnesėlis. Jie parsivežė daug 
malonių įspūdžių iš Lietuvos.

Kadangi tą dieną ėjo Margu
čio Turnamentaš Tabor Farmoj, 
tai golfistai ir šiaip svečiai labai 
entuziastiškai sutiko savo senai 
matytus šeimininkus.

Ką matė ir girdėjo p. Račiū
nas Lietuvoj kaipo sėkmingas 
biznierius, Tabor Farm resorto 
savininkas, jau dalinai aprašė 
“Naujienose”. Prie progos p. J. 
Račiūnas ir daugiau žada para
šyti apie savo įspūdžius Lietu
voj.

—V. R-s.
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Garsinkites “N-nose”
Jei nori išmokt? 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį-

neatbūtinai pamatyk

CHRYSLER
SURASIT, KAD JIS YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

Už PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.

Kiras Motor Sales,Ine.
3207-09 So. Halsted St. TeL Cąlumet 4589
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NEPERSLAMPAMAS CELLOPHANE

Vįsųomet Gerąi—Tvirtai Uždarytas

Ypatingas
HUMIDOR
PAKELIS

Zin-
. ■ ■

r

sulaukia- 
negeiptinus 
altruizmas, 
aukštesnės

SULČIŲ 
VYNUOGĖS

"*• T—r a r " H......——y-—. II !Į1

SULČIŲ VYNUOGĖS jau tapo paleistos mai> 
-ketau. Išgabenimas šiemet yra nuo dvi

dešimt iki keturių savaičių ankstyvesnis negu 
pereitais metais. Derlius yra daug mažesnis.. 
Lietus šiųp laiku dąr labiau sumažintų pris- 
latymą.

DubkU’ yra laikas pirkti kiek jums šiemet pei
kus už žemes komes, nes pristatymo sezonas 
jiepoprusUi greit užsibaigs.

CaĮĮf.WiiŲos silicių vyi\uqyės pirųel tUN savy 
daugiau cukraus negu kitaip rųetųįs. -

Užsisakykite &i<ąmląl, Ąligai^ę., MųsęaL Pgr 
tiįe &raįi ir rūšis iš sa-vo vajsių pur.dą- 
vėjp pirm mw per vėlu. Sųlčių vynuogių de|? 
MUM Šmmet yrą #nįęfyųųp ir visai tftų/ųpap.

VfflUUfflių syįjyp vųvtojįjnųj nąr 
AUie yry įegąlės. r»*

CALIFORNIA GRAFE
CENTRO t KO AB ft L t d,

SAN F R A N SI S C O. C A L I F O K N J A
Atstovauja S5% y

PjoJykcijos.

/
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supilei pa an-
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ATSUK RĄJMO — 
Lneky Strike lokių 
Orkestras griežia kiek’ 
tieną Antradienį, 
Ketvirtadienį ir šėlta- 

■ dienį, vakm 'į>9r' N.
B. C. raįio tinklą.

S?” 14M4V . ■■.TT'rr" -r- .1.1 ... rr- *rr—
Neperslapiparnzs Cetlafanas UilaiUo ta* 
“Soraginimo” Sft&nį Vjsuomet Svipziu

It s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga-Prieš Knifejimus Prieš Kosulį

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vįejną jo dalį 
prReiikęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta* Greit. 
Zip! Ič viskas. Ldbai ypatinga! Pake
lis įvyniotas į neperšlampamą Cello-'juNRinr. e r ' e r r

fanipę papierą, per J^irią ją^eina dulkė, šlapų- 
Perai ir kiti ne^yąrųiKiąi. Syąrų, ąpsąu- 

^ota, grąžu, ŠVIEŽIA! - kas galėtu būt daugiau 
kąįp, LŲCKĮjES patobulinjtąs Humi- 

akelis - feJŲP lervai atidaryti. Punios - pis 
, pirštų nągams.

1; ' '< i 1' ■ ■" ■ ■ ” .

Pagammia ižgeriausių tabakų - viso 
dprJbms grietinės r LUČKY STRIKE vieųintėliai 

apsaugoję jūsų gerklę per tą išimtiną 
-SJ*I|AGjlWW>M procesą, “Spragmimo” procese 

1pakalamiSpinduliai — procesas, 
tikri kartumai ir erzinan

čius ypatybės, kurių, naturališkai, yra kiekvie- 
hanąą Ž^Hnipe ialia|ce. Žie Jtartumynai ir erzinan
čios - ypatybės pašalinamos iš jusy lv<:ky 
ĄTRJKĘ, jum l|8» a. "Jie išimti - todėl jv

gerklei.
< » ■<
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BURNING BITS

o jei negalėtų aplankyti ligoni
nėj, tai bent kai jis sugrįš na
mo. —Rep.

Antradienis, njgs, 29, 1931 »
...........................................■! I I.J.......|, ‘ JW

Due to Mm. Stephens* exceb 
lent coaching, the Chorus has 
progrcssed so rapidly, that the 
announcement of its partici- 
pation in “Naujienos“ concert, 
Oct. 9. was welcomed, instead 
of pij^hucing the usual cęns- 
ternaiion a Chorus customarily 
undergoes when notified of a 
coming engagement. \

At present he is concentrat- 
ing on the little details, or fi- 
nishing touches, which figure 
promincntly in the rendition 
of any jnusical composition.

Ah! at lašt! A Lithuanian 
Symphony Orchestra has been 
offreially organized. Mr. Ed- 
ward Grushas, a member of 
“PIRMYN“, and well-known 
drummer and xylophonist, was 
eleeted president. Mr. Stephens 
is the sponsor and eonduetor.

Extral Extra! The Tenoru 
have atr las>t found the right 
notes. We mušt compliment 
them on their unusually excel- 
lent bit of singing lašt Friday. 
Ali ye Tenors may now consider 
themselves complimented.

You should have seen 
talf, blond fellow, with 
glasses, namely, John Miller, do 
some hot stepping \vith one of 
the new giri members.

And then there were Aldona 
Balanda and Frank Jakavich 
going through the contortions 
of their own exhilarating dance 
steps. /

Ever singing little Helen 
Vespender was again caught 
red-handed. Whenever song is 
being played or sung, Helen in- 
vSMably j oi n s in.

We missed the cheerful pre- 
senefe of one of our Altos. It 
seems that she 'and her sistev 
take turns in coming down to 
rehearsals. We wish they would 
both come regularly, especially 
yours truly.

It seems that Mr. John J. Ba- 
landa’s ąuestion 
unheeded, and
People <«till say, when italking 
to their equals, 
to“ and “You mušt—“.

It has been truly said that a 
word to the wise is sufficient, 
būt where, oh where, is that 
wisdom ?

She made me promise not to 
reveal nėr name or reason foz 
not being able to attend re- 
harsals. 1’11 bet it’s one of those 
deep, dark secrets, which 
everyone knows about; būt a 
promise is 4 promise, etc.

A response, in the form of a 
contribution of a bit of person
ai news from one who calls 
himself, simply—-Annus.

“Dear Bits: — Here is a -bit 
I hope you will edit.“

“Attention Malė Chorusters;
I hear Amelia is going to at- 

tach a trailer to her big bluę 
sedan. Now we won’t have to 
take a street car, nor walk 
home

that 
the

will remain 
unanswered.

16205
I want you

tik gatvėje,

MM
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- Juozas Olšauskas.

“Sąžiningą! 
gyvenimą ir

- Padaužos Cąrųpė 
Polka.
— Vjctoro Kapeljja.

Aš taipgi išgydau rupturą be pei-. 
lio, skausmo a^ išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki“ 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak. ''

PASKOLOS
TAIPGI PARDUODAME PIRMUS MORGIČIUS NUO 

$500 iki $5,000 
MOKAME 6 NUOŠIMČIUS

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St. k Phone Canal 1678-9

———(
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Laivyne — įdainavo Jonas Butėnas.

šok, Mergyte,

U'

“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS. 
FURNITURE B PIANO MOVING 

Local 8 Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re.. Tel. Yards 3408

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE 

Goodeonai Broliai 
PornyŠių ir pianų morenai vietoje ir 

toli, patarnavimai gerai ir pigus. 
817 West 34th St 

Tel. Boulevard 9336

REAL ESTATE 
Parduodam, mainom ir renduojam 

namus
5335 S. Halsted St 

TcL Yards 8894

P. VOLTERAITIS
Automobilių Taisymo 

Ekspertas 
Seniausias Chicagoj 

Pigiai taisys jūsų namuose

Bravo, good-hearted Amelia! 
'— A n n u, s.

If yoų have any pet com- 
plaint, joke, poem,* or bit of 
personai news, do as Annus has 
done. Send ’em to: A. Stelmok, 
839 W. 34th Street.

Our essence of dignįty, A. 
Burner. could not bear to have 
his name left out of this 
week’s colyum,/so we’H ask him 
why Irene beat him in chess, 
and we darė him to answer 
truthfully,

A lašt invitation is extended 
to any who may wish to join 
the Chicago Lithuanian Chorą! 
Society, “PIRMYN“. After the' 
next two rehearsals, the Cho
rus will be in full swing with a 
full program ahead of it. Thus, 
it will be nesessary to olose the 
galės to any new aspirants, be- 
cause'there will not be suf
ficient time for.them to learn 
the songs well enough for stage 
appearances. We rehearse at: 
2244 W. 23rd Place, Meldazis 
Hali.

Auf Weidersehen!
• — A. Stelmok.

Cicero

skai-

Doleris, doleris 
Musų dievaitis 
Ne tik gatvėje, 
Ret ir bažnyčioj... 
Šias eilutes prisiminiau

tydamas “f*ranešėjų“ iš rugsė
jo 20 d. š. m., musų ,klebono 
Vaičuno lapo, leidžiamo šv. 
Antano parapijos vardu. Paci
tuosiu iš jo keletą ištraukų ir 
pridėsiu paaiškinimų.

“Pranešėjas“: “šiandien viso
se Katalikų ^Bažnyčiose, šioje 
Arkidiocesijo, yra daroma ko- 
lekta tikėjimui platinti.“

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis ne tik gatvėje, 
bet ir bažnyčioj.

“Pranešėjas“: “Atsimink, kad 
užsimokėjęs— paaukavęs vienų 
dolerį Tikėjimo Platinimo Drau
gijai, esi jos pilnas narys, bei 
narė, ir naudojiesi garsiomis 
Dievo Malonėmis.“

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis, ne 
bet ir bažnyčioj.

“Pranešėjas“: 
peržiūrėkime savo 
paklauskime savęs ar mes kaip 
Katalikai atidavėme dešimtinę 
savo Bažnyčių, mokyklų ir bied- 
nų aprūpinimui.“

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis ne tik gatvėje, 
bet ir bažnyčioj. O biedlnų ap
rūpinimas paskutinėj vietoj.

“Pranešėjas“: “Tikras prak
tikuojantis Katalikas pirmiausia 
rūpinasi, kad Dievo namai, sie
los reikalai butų tinkamai ap
rūpinti. žemiški reik&lai pasa- 
kutinėj vietoje.“

Paaiškinimas: Doleris, do
leris musų dievaitis ne tik gat
vėj, bet ir bažnyčioj.

“Pranešėjas“: “Sekmadieniais 
savo Bažnyčios palaikymui nors 
kvoterį turėtų'duoti kiekvienas 
dirbantis žmogus. Mėnesinės ko
lektos nors vienas doleris ne 
vien iš šeimos, bet nuo kiek
vieno dirbančio žmogaus.. Tuo
kart nereiktų Kunigams Baž-

GEORGE
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[Acme-P. Si A, Photo] - J

Jachta “Penguin“, kurioj tapo nužudytas jos savininkas Benjamin P. Collings.

gatvėje,

mieliau- 
pareigų.

nyčioje kas Sekmadienis apie 
pinigų kalbėti.“ (

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis ne tik 
bet ir bažnyčioj.

“Pranešėjas“: “Taigi 
šieji supraskime savo
Kas yra iš Dievo, klauso Die
vo žodžio. Pats Dievas liepia 
atiduoti dešimtinę iš viso ir pil
nai.“

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis ne tik gatvėje, 
bet ir bažnyčioj.

“Pranešėjas:“ “Spalio 4 d. 
bus Tag Day. Visos draugijos 
rinkite darbuotojų— rinkikų.“

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis net tik gatvėjp, 
bet ir bažnyčioj.

‘^Panešėjas“: “Musų piairapi- 
jos Vazaras šymet prasidės 11 
d. spalio. Visi ruoškimės.“

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis ne tik gatvėje, 
bet ir bažnyčioj.

“Pranešėjas“: “Kitam sekmai 
dieny mėnesinė kolekta parapi
jos palaikymui, šiandien visi 
pasiimkite Mėnesinės Kolektos 
Konverteliuą.”

Vericose Gyslos Iš
gydomos $15

Ir $2 už treatmentą. Moderninis 
(čirškimu gydymas padidėjusių kojų 
gyslų yra paremtas ant gtynai moks
linio pagrindo. Įčirškim'as turi būti-' 
atliktas tam tikru budo, kitaip iš
gydymas negali būti sėkmingas. Pa
tyrimas įgytas teikiant 20,000 įčirs-, 
kimų per virs tryliką- metų, duoda 
man galimybės atlikti (čirškimą TUO 
TIKRUOJU BUDU, kuris užtikrina 
sėkmingą išgydymą. Sutinimai, nuo
vargis, skausmai ir atviros žaizdos iš
nyksta kattu su gyslomis. Aš sakau 
tikrą tiesą, kada aš sakau, kad man 
dar nebuvo atsitikimo, kad nebūčiau 
galėjęs į trumpą laiką išgydyti veri
cose uleerį, tulus išbuvusius penkioli- 
ką metų. Nereikia išlikti iš darbo. 
Gydymas yra be skausmo, saugus ir 
tikras. • J

I
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

L

LONDON, 
ENG. 

^<10,1808

NAUJIENOS, ęhięag?, III
‘ I .................. ..........-------------

Paaiškinimas: Doleris, doleris 
musų dievaitis ne tik gatvėje, 
bet ir bažnyčioj.

Užteks. Tik dar pridėsiu 
trumpų pasakaitę, kuri padarys 
sutraukų “Pranešėjo“ žodžiams.

Kartų, pamokslų sakydamas, 
kunigas šaukė: “Kam jus tuos 
turtus kraunate. Kam tų žęmfee

LIETUVIŠKI NAUJI REKORDAI / \1 1
Jums dabar yra proga linksminties, kada jus galite įsi
gyti naujų gražių portalo Victrolų tiktai už $4.95. Arba 
savo senu Victrolų ir Radib kombinacija grajinsite 
kančius rekordus. i -

se-

Columbia Rekordai 75c, Vienas
16223 Pasisėjau Žalią Rūrą •

Dyvai — įdainavo Jonas Butėnas.
Svajonių Naktys — Stasys Pautas
Artojaus Daina — Stasy? Pautas ir Juozas Antanėlis. 
Aš Už Jurų , .
Kazokėliai — Antanas Vanagaitis it Juozas Olšauskas. 
Ukvei 
Senas Bernas — A. 
Marsalietė — Stasys 
Sudiev Panaitėle — 
Subatos Vakarėlį

16222

16221

16216

1621'4

• -į .hm iiinr 'i« ■ -
Vanagaitis ir J. Olšauskas.
Pautas
Stasys Papras ir Juozas Antanėlis.

Okeh—Odeon Rekordai po 45c Vienas
• :«SĮr-' ' ' ■ ' • • ; ’ ;• ; '■ ' ' ' ‘ ' ’ ■ ' ' J

26110 linksma Polka
- ' Klaipėdos Polka — M- Bruslauskas

261.09 Susapnuota Polka ■ -
Sesutė Polka -

< t ■ i > ' >■ 1 , ; ;
r ;; į v • ■' - .. • ■1 -

’ ' ■ 11 ‘ V; \ t ■ I v ■ . -I ’ . ' *

— Armonistas
Petrų Sarpaliaus Orkestrą.

Chi^agos Lietuvių Orkestrą.
26108 Senelis Ganė Aveles -— Pėtro Sąrpaliaųs Orkestrą 

Žaliojoj Girelėj — įdainavo Jonas Sarsevičius.
26107 Džiaugsmo Valandos. i ■

. Kraic Polka - ^Eętro Sarpaliaus Orkestrą.
26088 Smuklėj Vainikėlis.

Kur Nemunas ir Dadguvš*
26070 Dzūkų Kraštas

Kudlis — įdainavo Juozas Olšauskas
£6081 Gieda Gaideliai —

Gražus Bernelis —
26103 Petro Vestuves —

Senis Petras Polka

> Victor Rekordai po
14040 Gersim Broliai, UJiavpsim

Žydų Bėdos — ~
14034 Pavasarėlis —y

' ,.t Kaimo Polka -
140.42 Užmiršai Tėvų Kapus.

14036 Mandruolių Polka —- J. Padaužą Orkestrą.
, — Polką — Padaužos Grupė.

REkORDUS SIUNČIAM I KITUS MIESTUS

Jos. F. Budrik, Ine.
’ 3417-21 South Halsted Street 7 

CHICAGO, ILL.

W. C. F. L. 970 kyl. Lietuvių Programas — Skamba Lietuvių muzika 
kas Nedėldienį puo 1 jki 2 vai. po pietų. .

Elena Rakauskienė ir J. Olšauskas 
Elena Rakauskięnė '

Juozas Uktveris ir Adelė Zavistaitė 
—- Sąrpaliaųs Orkestrą.

75c Vienas

IMMEDlATE Suceess , 
kV tON AMERICAN STAGE lį

FIRST ST&GB 
apRearancb 
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gerybių trokštate. Ar nepasaRe 
Dieyas, kad turčiui bus sunkiau 
įeiti į Dievo karalystę, nei 
kupranugariui per adatos sKy- 
lutę išlįsti“. ’ ' ! :tl<

Po pamokslo prieina prie'ku-’ 
nigo ubagas ir kalba: “Žiūrėk, 
kunige, visi žino, kad tu esi 
turtingas. 0 pats aiškinai, kad

'■' K

rnill Hlllrnll

CAM£ TO U.5. IN iqOF~ - 
MTH W$.PMNCK OMPBELL\

played'in
STHE GREEH 

GODDESS

Erčiui sunkiau įeiti j Dievo 
karalystę, nei kupranugariui iš* 
isti per adatos skylutę. Taigi 
pasidalink savo turtais su ma
nim, Vis lengviau bus tau dan
gun patekti “

“Gerai tų sakai“, atsiliepė 
kunigas, “bet man pavesta, jū
sų dūšios ganyti, nes esu Kris
taus įpėdinis ant žemės. Taigi 
geriau aš vienas pekloj smalų 
srėbsiu, o nepražudysiu Dievui 
ne, vienos avelės. Todėl lai būna 
mano likimas turtai ir pekla, o 
jūsų — dangaus karalystė'.

—Vietinis.

Nelaimė ištiko 
Joniškieti

Nelaimė ištiko joniškietį Po
vilų Impalį, kuris gyvena Mel- 
rose. Parke, adresu 10—15th 
Street.

P-nas Impalis, jo žmona, 
duktė ir dar /ienas pasažicris 
važiavo į Rockfordų. Kely tarp 
Elgin ir Morengo kitas automo
bilistas juos nuvarė nuo kelio. 
Jų, Impalių automobilis apvir
to.

Pats Impalis sunkiai sužeis
tas. Jis nugabentas į Delvadio 
ligoninę, 13 mylių nuo Rockfor- 
do. Bet p-nia Impalis, jos duk
tė ir važiavęs kartu svečias iš
liko nesužeisti. Jie tik sukrėsti.

Butų ger^i, kad jonieškiečiai 
aplankyti sužeistųjį ligoninėje,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

Pis apgarsinimas jums yra vertas $2.00, kadangi jus galite atsineftti ji | musų ofisą 
ir gauti reguliarg $8.00 narystę už $1.00.

MES TEIKIAME NARIAMS DYKAI
Lynus. penkių ir trijų defiimtų dienų pareiAkimus ir {^pildome juos jums dykai. Pa
tarimai apie nesusipratimus su rendauninkais. Pasitarimai dykai visais legali Akais 
reikalas. Taipgi patarimai ir pagelba jūsų taksų ir assessmentų reikaluose.

City Of Chicago Landlords Association, Ine.
Second Floor 4604 So. Ashland Avė., 47th & Ashland Avė. Valandos nuo 0 r. iki S rak.

WISSIG
Paunliniame Kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS' JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metu ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St., kampas Kėeler Avė.. Tel Cratrford 5573

Daktaras
> Kapitonu
Specialistas iš

Tel. Kedzie 8902

'514-16 Roosevelt R<L 
-arti St. Loais Ate.

CĮflCAGO. ILL.

($CREEN~ DGBuf.1'

Padaro 
Skalbimą

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

shvq drapanas 
be

VIRINIMO,
TRINIMO,
LAZURKAVIMO.

Klauskite pas savo groserninką
LINCO WASH. (

Pardavinėjamas kvortinėmh bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Roumatixnaa, Ranku, Kojų, 
Nugaroo akaudajima. Salti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skan* 
dėjimą, ir taip visokius skaudeJioMU 
(tik DS ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo O 
milijonai dar nežino apie tai.
Dalesnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

tiekorius teip 
D1SCOVERYDEKEN'S

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Box 352 
Hartford. Cona.

GOOD IN 
‘ Ot^RAELI '> 
MARRIE.O TO FIORENC6
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Published Daily Ezeept Sunday by 
TherLithaanfan Neva Pub. Co., Ine.
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Uen, išskiriant 
Naujienų Ben- 
1 St, Chicago, įt 8600.

ČMcagoje — ptifaU 
Metams •******■• $8.00
Pusei metų h-niifšririth i 4.00 
Trims mOnsstaiM ^-^^^ 2.00 
Dviem mSnesianu 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj pėr iinettotejua: 
_ gc

Suvienytame VUMtimfc, w Ckteegej,

l tu ■ UlllfcMMd1**—-----
i.ni»M..fc<.M 18C

.................

jrttBtfl nWtą ...■i.i,.lwil n.’i.Aii.,.* «LOU
Trims Mūšiam 1.75
Dviem mtawdams 1.25
Vienam totaesfai « .75

Uetevea ir UtSr uislsnitoM 
(Atplfiata)

Metams .......   - $8.00
Pusei mete  4.00
Trims minesiams ------ --------- 2.50

Money

ŠNIPAS NEGAUNA POPIERŲ

Nepaprastą piliečių natūralizacijos istorijoje spren
dimą padarė federalinis teisėjas Ira LAoyd Letts, Pro- 
.vidence, R. L Jisai atsisakė duoti pilietybės pOpieras 
vienam italui, vardu Uiriberto D’Amico, kuris tarnau
ja, kaipo šnipas, prohibicijos viršininkams.

Atmesdamas to aplikanto prašymą, teisėjas pareiš
kė, kad jisai laiko šnipinėjimą valdžiai, policijai ir ypa- 

žemu, paniekos- 
vertu (“desąrieable”) Užėmimu ir’ todėl neduos pilie- 
tybės popierų tokiam asmeniui, apie kurį, jam pranešta, 
■kad tai esama šnipo. *' 1 ,

Apie D'Amico užsiėmimą pranešė teisėjui vienas 
policijos vaidininkas.

Šis teisėjo Ltts pasielgimas bus naudinga pamoka 
daugeliui tų neaukštos doros žmonių, kurie Įsivaizduo
ja, kadj^nlpinėjimu vaidžiaį Jie ^garbingai” pelno pra
gyvenimų ir dagi parodo savo” ‘'Ipjalumą” Dėdei Šamui. 
Šnipo profesija tikrumoje yra^kiV^^^^ pasa
kė tas teisėjas.

tingai prohibicijos vykinimo biurui

PALEIS ANGLIJOS PARLAMENTĄ
—■ i t*.i. A#. H U

Atrodo, kad Anglijos parlamentas bus netrukus 
paleistas ir apie pabaigą ateinančio mėnesio įvyks nau
ji rinkimai. Premjeras MacDonaldas vakar pranešė at
stovų rūmuose, kad jisai tikisi galėsiąs ateinantį tre
čiadienį pasakyti, kada baigsis dabartinė sesija. Jeigu 
yaklžia neketintų greitai paleisti parlamentą, tai jisai, 
be abejonės, butų pareiškus,x jogei gaildai apie naujus 
rinkimus spalių mėnesį esą nepagrįsti.

Dabartinė “načioftalė” Anglijos valdžia ketino 
veikti tol, kol nebus subalansuotas valstybės biudžetas 
ir pastatyti ant tvirto pamato krašto finansai. Tas dar 
nėra pilnai atlikta. Biudžetas, tiesa, tapo neva stabili
zuotas (ant popieros), bet Anglijos finansuose dar toli 
gražu nėra pašalintas križis. Dar tik apie savaitė su 
viršum laiko, kai Anglija atmetė auksinę valiutą* ir jos 
svaras sterlingų turi labai nenusistovėjusj kursą. Ar 
sterlingo nusmukimas huo $4^7 padės atsigauti pra
monei, sulaikys aukso plaukimą į užsienius ir pataisys 
prekybos balansą — šiandie dar nežinia.

Skelbti visuotinus rinkimus tokiu laiku negali būti 
sveika kraštui. Bet rinkimų atidėliojimas valdžiai at
rodo dar pavojingesnis dalykas. Ji, matyt, bijo, kad 
opozicija, laikui bėgant, eis stipryn, o ne silpnyn. Ne* 
pasitenkinimas, kurį iššaukė darbininkuose, mokyto
juose ir net laivyne ir armijoje valdžios “ekonomijos 
programas** gaM pastūmėti į Darbo Partijos pušį bal
suotojų mases, ir tuomet, nepaisant MacDonaldb auto* 
ritėto, valdžios koalicija pralaimėtų.

Antra vertus^ rinkimų reikalauja stambiausioji da
bartinės .koalicijos partija, konservatoriai. Jie tiki^>. 
kad dauguma Anglijos žmonių šiandie jau. pritaria .pro- z ..... *'
tekcinfeifrs už Miltus pasisakė net ir Dar
bo Partijos vadas, Hendersoaas. Todėl jiems rupi iš-' 
naudoti Sį toomentąj 'ir ėiUlž**fcti į Wsudtojus, kad jie 
pareMtų konservatorių prsgrtim^. '

Jei rihkimsi įvyks atotaaAtj to®ftes|, tai Darbo Par
tijai teks ne tik j temti visas saiVo . pajėgas, katt -»pgfttti 
savo policijas, bet į«I toks Sr teškėti taikbs libevaluo- 
skzJau eina gandai, kad <eĮMį|į»

Prieš kiek laiko, kaip buvb 
pranešta “Naujienose0, grupė 
chieaįiečių, įvairių SLA. fcteo- 
pų narių ir darbuotojų, turimo 
pasikalbėjimą apie ateinančias 
Susivienijimo viršininkų^ nomi
nacijas ir nutarė pasiūlyti šito* 
kkandidatų sąrašą: F. J. Ba- 
gočius j prezidentus, j. V. Gri
nius j vice-prezidėntus, 
J. Vinikas į šekrotorias, K. f*. 
Gugis į iždininkus, S. RakattUs 
ir GeO. J. Stungis į iždo globė
jus, Dr. Bronittšas į dl&Wuš- 
kvotėjus.

Tuofhet dar nebuvo žinoma, 
ar paminėti Čia ašmens Sutiks 
kandidatuoti. liet dabar jau 
gauta žinios beveik apie visus 
kandidatus, ir jos yra teigia
mos. Abu čikagiečiai, K. P. brU- 
gis ir Geo. J. Stungis, sutinka 
“palaikyti kandidatūrą”. Iš tb- 
liaus gyvenančių kandidasų, 
apie S. Bakaną (pittsburgietį) 
ir Dr. M. J. Viniką (new-yOr- 
kietį) galima pranešti taip pat, 
kad ir juodu sutinka. Yra la
bai malonu, kad neatsisako 
kandidatuoti į SLA. sekreto
rius p. Vinikas. Jo tinkamumu 
tai vietai Vargiai kas gali abe
joti. Kaipo SLA. Apšvietos Ko
misijos narys per keletą termi
nų (dabar jisai yra tos kemt-' 
sijos pirmiriinkas), jisai yra 
plačiai žinomas tarpe Susivie
nijimo narių ir veikėjų.

Gauta, be to, galutinas pra
nešimas ir iŠ paties adv. F. J. 
Bagočiaus jo kandidatūros 
klausimu. Prieš- kokį mėnesį 
laiko, kada jo draugai kalbino 
jį kandidatuoti, jisai atsisakė 
ir patarė statyti p. J. V. Gri
nių iš Philadelphijos. Bėt, gau- 
dairias vis daugiau .paraginimų 
ir, galų gale, išgirdęs, kad p. 
Grinius prezidento “čino*' ne
pageidauja, adv. Bagočius iš
reiškė sutikimą, krtd j’o Vrt'fdaš 
nominacijose butų statomas. 
Vakar atėjo jo ątšakymas į 
laišką, kurį vienas pasikalbėji
mo dalyvių jam rasė rugsėjo 
15 d. žemiaus paduodame 
dviejų laiškų turinį.

Kviečiamas kandidatuoti į 
SLA. Prezjdentus

Laiškas, rašytas F. J. Bago- 
čiui, skamba taip:

“Gergiamas Drauge : \
“Grupė čikagiečių,

SLA. kuopų narių, suėję pasi
kalbėti apie kandidatus atei
nantiems SLA. virširtinkų rin^ 
kimams, išreiškė norą, kad 
Tamsta sutiktum būti kandida
tas j Prezidentus, ir šiito laiš
ku aš kreipiuosi j Tamstą, pra
šydamas pranešti, ar tą jų no
rą Tamsta apsiimi' patenkinti.

“Mes žinome, kad Tamsta tu
ri piktų priešų kai kuriose po* 
litinėse musų srovėse, o ypa
tingai tarpe bolšfevbkų, prieš 
kuriubs Tamstai tėkb Ves’ti ke
bas bylas, ginant SLA. reika
lus, ir jie durys ką tik įmainy
dami Tamstai pakenkti ir dis* 
kredituoti Tamstą publikos 
akyse. Mes nmhanome taip 
kad Tamstai bus nelengva au
koti savo laiką organizacijos 
reikalams, A turint tiek darbo, 
kiek Tamsta turi jsavo profesi
joje. ’ Bet w ws •k’m* 
čiaiw Tamstą kandidatuoti, ir 
štai koklį priežasčių:

#Sb»fas ir energingo 
ašmbrife .pridš&kyj e tokios stam
bias 'ot£aHfeačŲos, kaip Susi* 
vienijimas' LiMttVių Amerikoje. 

>Ypač reikia dabfciy kai tam Uk*' 
W piWų fe*
vestavimąis praeityje 
jai, didelių nuoetbŪų, W 
viršininkų

ty

įvairių

1 ■ ■ 1su darbiečiafe,
Jdomuy kaip .pasielgs MacDoJBnaldas. Konservato-

im vada Ir palifctl; pNHgetb Vietoje gaujoje’Saldžioje, 
(jeigu jie laimėtų). Bet abejotiną, .ar jisai tokį 'pasiū
lymu pirtims. Jeigu prtlmttj, lai jisai pasItfaT^tij 
metelis pilna to žodžio prasme.

*

esu gavęs, kaipo studentas, 
kaipo organizatorius ir kaipo 
advokatas, apsiimtu kandida
tuoti. Jei dauguma musų, Susi
vienijimo narių ras, kad kuris 
kitas iš minimų spaudoje as
menų gali geriau, sumaniau jų 
organizacijos reikalus tvarkyti/ 
ir nominuos ką kitą, tai Us 
Žmonių nominuotas 'kandidatas 
gaus pilną mano paramą, ne
atsižvelgiant, ar aš busiu ko
kios komisijos Patys, ar tik. 
paprastas kuopos narys. Asme
niškai, aš jokių aspiracijų
turiu ir jokios karjeros Susi
vienijime netrokštu: jei tokiais 
•gabumais, kokiais gamta yra
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fiftrifattš pakelti jo presto
nebus galima, nepaątetčins naui 
ją Žmonių bertt į atsrikombr- 
giausias^ vietas Pildomoje Ta
ryboje. _ Ir mitms rdįtosi, kad 
Tamsta savo gabumais, energi
ja ir patyrimu organizacijos 
reikaluose būtum ttrtkataesrtis, 
negu kas kitas, Prezidento vie
tai. Tamstos, veikimas vienoj 
svarbiausiąją S1»A. komisijų irlrttarte apdovanojusi, aš galiu 
Tamstos raportai s^frne pa^i- “ 
rė geriausio įspūdžio visiems 1 
bešališkiems organizacijos na
riams. Pagaliaus, kas kitas ga
li įspūdingiau, negu Tamsta, 
pakalbėti viešose prakalbose ir 
paagituoti už Susivieni j imą ?

“Tarp kitų kandidatų j Pre
zidentus, kuriuos pefša SLA.' 
nariams j vairią kolonijų komi
tetai, mes nerandame nė Vieno, 
kuris butą mums priimtinas. 
Mes nemanome, kad galima 
remti bent vieną tą, kurie bu
vo pereitą rudenį apkaltinti vi- 
aų SLA, komisiją suvažiavime 
dėl nelemtos Ažunario-Deyenio 
paskolos ir kurie pasiliko saVo 
vietose “iki seimo6 tik dėlto, 
kad nebyvo kas juos patrauk
tą atsakomybėn. Tarpe kandi** 
datų yra minima taip pat ir 
asmens,/kurie iki šiol Susivie
nijime nebuvo nieko veikę, bet 
Čikagiečiai mano, kad į tokių 
ašmenų rankas pavesti Organi
zacijos vairą, dagi dabartinio 
krizio mėta, tartą perdrąsu; te
gu jie pirma pasidarbuoja ne
parodo, ką jie gali, tuomet bus 
galima kalbėti ir apie jų rinki
mą į viršininkus. 

\ J- ■ • ■ ■
“čikagiečiai, > kurių vardu 

man tenka rašyti Tamstai šitą 
laišką, nenori, kad SLA. butą 
kontroliuojamą^, kurios k Aors 
politinės grirpeš. . Jie, tiesa; 
griežtai stoja už tai, kad vado
vaujančios Susivienijimo įstai
gos laikytųsi jo pažangos, lais
ves ir demokratybės tradicijų, 
bet jie yra priešingi tam, kad 
Susivienijime ’ dominuotų žr 
stengtųsi pravesti savo politi- 
ką> kuri nors partija. Turįbt 
tatai galvoje, siūloma į kandi
datų sąrašą dėti kartu su Tam-4 
stos vardu da ir p. J. Grinių 
(Viceprezidentu),, Dr. M. J. 
Viniką (Sekretorium), K. Gu-; 
gį (Iždirtinkti) ir kai kuriuos 
kitus asmenis i^ įvairių musą^ 
vįsuomeninių krypsnių, koloniją 

ifcr profesijų. Svarbiausia kart-' 
didato kvalifikacija, irtūsų sU- 

' pratimui tari būti jo kon.pėteri- 
j tingumas. Tamsta ir tie as^ 

mens, kuriuos mes norime no
minuoti kandidatais į Pildomą 
Tarybą, sudarytumėte ’ kartu 
tokią stiprią Susivienijimo Vi-* 
dovybę, kokios jisai dar iki Šiėl 
nėra turėjęs. Ir- ines norime 
tikėti, kad už tokį sąrašą ati
duotų savo balsus .milžiniška 
dauguma SLA. narių ir atei
nančio sėlino delegatų.’

“Taigi glausiu Tamstos, Jar 
šutikšį kandid'atj)ot į SLA, fte- 
zidėrttiis, if prrt$au duoti gMitą 
atsakymą. !

“Siųsdamas geriausius libkė- 
jirtnrš Tamstai, pasilieku“

Up to date iždlrtiftkfts
Didžiai gerbiamas ponas Ta- 

reilteM1 VėfšM į SLA iždinin 
kris. Dabar jisai jau vartoja up 
to dalė .ariterikoniškris skymus. 
Matyt, žmogus ponas Tareila 
skaito angliškus žurnalus, ypa
tingai ją įatsinimus.

štai kas garsinama: I'^nokL 
bafhė ’įftfoti ’bife irtattumentu 
per laiškus. IšgydoMe per sep
tynias {Henris, per laiškus. Užau
giname plartkus per Miškus. Iš
mokiname automobilius taisyti 
per laiškus. Iš seno padarome 
naują, per laiškus. Surandame 
bagotą moterį, per laiškus.

Vadinasi, TareiM prisiskaitė 
šitokią garsinimų ir dabar jisai 
Visam svietui pareikš, kritf ji-* 
sai galįs iždininkariti per krivū
les, arba aiškinus prisakius, per 
laiškus. Ir- MMČtai Maži M- is 
riaMą išeiti nėra reikaflo, o prie 
laišką dkt galima prMėti gavo 

jc iz xię^ vvej. z vi vi 4/ rv » \jiy

hime kyla nuomonių afba id§- favo^° gariiinimai. V^11U akmei 
susirėmimai, ir ijeiį/u kas 

dėl to turi prieš mene kokią

ne

žmonėms patarnauti, aš tai no
riai padarysiu.

“SAVO laiške užsimenate apie 
priešus. .Tų turi Visi, jų gal tū
riu ir aš. Asmeniškai, kiek marti 
žinoma, aš hetariū nė vieno 
priešo, nes nė prieš vieną. 2mo- 
gų neturiu už ką pykti. Cfyvc-

jų susirėmimai, i

pagiežą arba -piktumą, tai jisai 
gali tuo džiaugtis. AŠ į gyveift- 
mo bėgį kitaip Žiuriu ir Jo
kiems kerštams nei laiko, nfei 
noro neturiu.

“Mano profesija atimū man 
daugiau laiko, negu kad aš tu
rėčiau jai pašvęsti, tačiau jei- 

Lgtt Susivienijimo dariai reika
laus, kad aš jiems tarnaučiau, 
Vis galima bus kaip ftots laiką 
sutvarkyti ir organizacijai klek 
reikia dėmesio pašvęsti. >

“Tamsta savo laiške perdaug 
svarbos duodi, gal ir visai ne
užtarnautai, mano gabumams, 
etc. Aš dėkoju už tuos kompli
mentus, bet nerijančiu, kad bu-; 
čiau jų pilnai vertas. ;Gyverti
me mes visi darome arba steh- 
giairtės daryti kuogeriausirtr. 
Kartais pasiseka, o kartais U 
ne. Pakankamai ilgai jau gy
venti, kad nęžipočiąu, jogeį mes 
visi turime ne tik pliusų, bet 
ir minusų; ne tik gerų pusių, 
bet ir blogų. Todėl, jei kas mtt- 
rio kandidatūrą rems, tegu žino 
iš kATno, wa mMo mwje

^įgftttoja pats už šfotfe per feti-
_ *1
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ir tt. Atširanda kitokių ste- 
bukty: -barbariii tiki, jogei f 
kiekvienas daiktas turi dvasią 
arba dūšią, kuri ^artais miršta, 
kartais ir nemiršta, čionais jau 
gera dirva Visokiems otebuk 
lame, kurių dabar 'labai. daug. 
Atriftmda visokių dievukų, ku
rie Spėcializtiojasi stebuklų’ da
žyme ir Visokių dvasiškių, ku 
riems dievukai paskyrė stebuk ■ 
lUs Žmonėms skelbti ir juos po- 
pulerizuoti.

Dar vėliaus žmonės sukuria 
civilizaciją, atsiranda valstybė, 
mieštai, dirbtuvės, ponai ir 
vėtgai. DieVYtkų Skaičius susi- 
mažirta. Dideli dievai vaizduo
jama statulomis, bažnyčiose 
kunigai skelbia dietų valią, val
donai ir-gi dalinrti dievų klau1- 
•so: čionais tikėjimas viešpatau
ju, rr stebuklams dar geresne 
dirva.

Paskui atsiranda/ išganytojų 
JėžUS, Mahomedas, Maižie- 

šius b* kftt. Dievų skaičius su- 
šimažiffa, už tat likusieji susti p 
fėja. JėhoVa, Viešpats Dievas ir 
'kiti pasidaro valdonai, kurie 
savo pasiuntiniams suteikia jė
gų stėbuklrtš daryti. Stebuklų 
dtfr daMgiattš turime. Ir kartais 
dtfr kvapsnių žrtiottių. Krikš- 
čionjbė užgimė Stebukluose ir 
štebdkfrtis nori gyvuoti.

HM musų laikų filošofija 
'stengėsi stebuklus palaikyti
arba juos aiškinti tuščiais Žod- 

’ žiais. DabaT’ jau mokslas prrtdė-

žinote gerai, ką *mes stebuklu 
vadiname — tai toks pasireiš
kimas arba fyykfs, kuris nepa
jėgiamas grynu protu išaiškin* ‘'aiškinti, ir nebeli-
ti. Stebuklų rtiėkbs ir iftaiški^ ^fthfti, nes švfesrt juos 
na. Laukinis žlnogUs patrynė 
ligonio kaktą briedžio v ragki, 
krikščionis jam užkabino rb- 
žančių įtikėk, tai pasveikai, 
jei pasveiksi, tai' stebuklas, 0 
jei n^, tai stebuklo nėši vertas, 
arba kaip nors kitaip išeina. 
\ Žmonės ieškodavo ir dar te-
beieško lengvų kelių į laimlę, 
sveikatą ir turtus, ’i'ur būt jie 
šiam tikslai ir stebuklus- palai-

didelių nuostolių, kai dėl

į šipdftds suskaldė. Mokslas ne
pripažįsta jokių Viršgamtirtių 
dalykų arba įvykių. DAT žmo- 
rt&Se pasiuko priėtafų ttaligybč, 
bet mdkrias^jau juos naikina. 
Tikrai šviestas ir sųtaortingas 
žmbgū-s negAli tikėti jokiems 
stebuklams. Nors dar mumyse 
pasiliko paveldėtų palinkimų 
tikėti stebuklams, bet jau ir 
tie pfclftikittiai praktiškame gy
venime maža reikšmes tebeturi. 
Nors apšviestas žmogus dar 
kalba apie- “gitirtkį”, laimingą 
ar nelaimingą dienų,, bet jisai 
jau nėgAli tikėti į visokius ne
kaltus prasidėjimus, peklą,* 
dangų ir tt. SbVo gyvenimą ji- 
Srti taTsbSl mOkšlo ir patirties 
daviniais besiVAttaodamas.

■-s®- Dr. KaraHUs.

ko. Kaip žmonės keičiasi, taip 
ir ją stebuklai keičiasi. 1

Laukirtis žmogUs gyvena ge
rose sąlygose; n$ta Reikalo ry
tojum rūpintis, maisto užtenka, 
drabužių neteikta, pernakvoti 
galima visur. .lisai vartoja la);- 
dą, akmėirį, durklą, kilpą ir 
saidoką. Apfe kitokius daiktus 
jam nčth reikalo galvoti. Jisai 
gyvena taip, kaip jo giminai
čiai gyvūnai. Bulius ta j o raudo
no skarmalo. Gal tart raudoj 
Spalva buliai stebuklą reiškia. 
Laukinis žmogus apie kitokias

__ _________- ■>' 1,^4._ «. - 'Vto a.

Aėsislėpia totalybes jėikįinijfr- 
maš: aš nesu laisvas nuo kkrt* 
dų ir šilpiiumų, kaip ir kiti 
žmonM '

“Mačiau; kad kiti kandidatai 
paskelbė jaU ir savo ‘pkrtibr- 
mas’. Atietakitė man, jei aš to 
padaryki negaliu. Musų SusivTe- 

\ nijime yta labai, d&ig gero1, 
bet jatae. yra ir vietos ptogH^ 

pagerinimams. Jei irfan 
ftektų, kaipo prezidentai, prie 
f jo vąirb stbyšti, tai karta 
tais musų Visuomenės dir 
ptitytu'štais darbuotojais, knHV 
vardus Tamsta paminojaiy ka 
numatomų kandidatų į ki 
Pildomos Tarybos vietas, irteS 
rastutae,- kas yra reikalinga 
pataišymb arba patobulinimo, 
ir stengtumėmės tai padaryti.’ 
Pranašauti, prižadėti nebūtas, 
o gal ir negalimus dalykus, yr' 
lengviau, rt'ėgŪ ¥Št6Š#G.

‘‘Reikta Atsiminti; kad ir da
bartinė Pildoma Tarybay jei pa- 
dbrii kfeidų*, nesūfcėbčjb į vėsti 
reikalingą toformą, rteparddė 
reikalingos iniciatyvos dalytų 
tobulinimui, ta\ he dėl blogą 

Wų, 'tat d^to, svitei-t 
bėgusios apljrtkybės ir patyria 
W4 W ™k1iWš; fifcfei- 
do. • \

"Taigi-
priimu ir <Wkoju draugams už 
išreikštą man’ pasitikėjimą. Ma
no pA'stjŽmgos bus Visuomet at
kreiptos į tai, kad savo draib 
gą 'ir fėmėjl) pasitikėjimo nė* 
stiviičtaū. ir kad mūsų organi
zacijai iiatuHngas >bCtzčiaū.

‘'Su drAugišMliTinkėjįmais 
v‘ ■ ‘Viisą ? '
įsirašo:) ■>. J. Bagočius.’' 

' Į Adv.- Bagofc^ūs 4 jūu ft kelelį 
metų dirba Š^siviiBŪijimui, kai
po Skundų ir Apeliacijų Komi
sijos p!įrtatni|\kas, 
šitas savo, pa^igaS,' lūb&i uoliai 

‘ir sumaniai. Darbštesnio už jį 
žmogaus, tur bųt, neturi ne 
viena SLA. įstaiga.

No. 17 ‘‘Kovos” gautas 
šiandie. Kaina 10t.- Klaus
kite Naujienose.r J 

daiktus nežino, tai jam užten
ka rikihėnukų, kurie Stebuklus 
daro arba lazdos', kuri jam lai- 

tmę teikia. Laukinių stebuklai 
ir prietarai labai paprasti: jie 
turi stebuklingų akmenukų, 
pagalių, kauliukų ir kt.

Kiek vėliaus užeina barbarų 
gadynė, žmonės jau turi ge
resnių
da gyvulius auginti, javus sėti yCa naudingos.

NAUJAS n&mem. Atė
jo Kultūra No, 6—7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai-

■it ..fitfau-A

Skelbimai Naujienose
■iiOU.

mė. žmonės jau turi ge- duoda naudą deltoj 
>ų ginklų, drabužių, prade- kad pačios Naujienos

•v

“Kodėl Prarastas Vilnius”
pirate UNTULIS

Kiekvienas jais įdomaujd ir kam rupi Šiandie Vilnius 

parašytą knygelę.
TURINYS

I. Kryžiftočių politika: kaip lietuvius krikštyti, kad 
jie nėapsikrik'Šlytą. *

h. Popiežių politika r lietuvius ‘rtatadojū prieš sfačfati- 
kiūs, irt iigome tonus, protestortdš ir eretikus.

' W. iVė|oraW: lenkų herbai, atlaidai ir bepaliaujami 
1Ą 0 VrttštiėčfAW *---taM*džtavair dangus.

’ IV. Kunigų fanatizmo pblHIkk — silpnina VATšTybę.
V. Vargas miginol Vargas lenkino.

VI. Velniai, Raganos ir Teologai. •
'VII. “Ponu? gerus ir nekaltus | nevalų ima”.
Viii. Kunigai klupdo lietuvius prieš carą ir dvarą. 

IX. Tegu meldžias, vargsta ir vnfgdiėniafe miršta.
X. Taip klydo Lietuvos neklaidingieji.

KAINA TIK 25 CENTAI.
Išleido Naujienų 'Bendrovė > *

Siųskit money ofd&h , . V

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted Street

' t&rėtiį perskaityti šią labai įdomią ir gabiai 
■i( paraitą knygelę.

į tą laišką adv. F. J. Bago- 
čius atsakė taip:
, “Gavau Tamsios laišką iš 15 
d. š. m. Neatsakiau į jį ApiV 
minu, ues tiesio# htfžiifoj'aū, ką 
atsakyti. Aš pats, geįrąi supras
damas dabartinės Piid'ombsibfe 
Tėryber pad^tiv kalbinau p.

Grinių, kad! įjfe iapkiiiptų 
kandidatuoti, ir j’o kandidatūrą 
•rėmiau visur. Jis nenorėjo ap*- 
^limtį irj žip*&

geįdžja4 Sf|A.ĮFp^6zįdęmb
4 jętdiM, j aš kad? i Jei

viertij imu' nariai nomlnač'f- 
tJų įaįku ,yas reifcąlingą pasauk* 

tvarkyti musų Susirik 
‘^ju’no reikalus, tai aš, kaip. 
visados, atsiteisdainas žmonėms;

K, . - l ■’ i hirt .

■ J 4

' V ’

i

ti tvarką’ Susjvienijihiė ’ įvyko- 
jame skiĮim^ '
skandalai certtH jjąkeūke gė*jLį

i?

. už tiek dailg pąfąmos, kiek aš
■ ' ... - . .

Skandati»i; m

suomenės ąkyse. Atitaisyti pra
eities yldajdas, sustiprinti SLA

i
fe

f.
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Nužudęs pačią todėl, 
kad ji turėjusi geres

ni auklėjimą

John Cborak praėjusį aekrną- 
dienį prisipažino policijai, kad 
jisai nužudęs savo pačių Emily.

Q nužudęs jų todėl, kad ji er
zinusi jį, Chorakų, nuolat pri
mindama, jogei turinti geresnį 
auklėjimų, nei jis.

Moteriškės kūnas rasta liepos 
4 dienų srutų nuotakoj 98 gat
vėj, arti Chorako namų, 9747 
Houston avė.

Pats Chorak 
prie Beąver Dąm, Wįs 
gabentas Chicagęn.

tapo sugautas 
ir at-

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

penktadieniu, spalių mėn. 2 d., 
bus rodomas paveikslas “Road 
to Signapore”; kitokie nume
riai.

United Arlists teatre — pra
dedant trečiadieniu, rugsėjo 30 
d., bus rodoma “Palmy Days”, 
kur žymiausia rolę vaidina pa
skubęs juokdarys Eddie Can- 
tor; kitokie numeriai.

MacVickers teatre—šiuo lai
ku rodoma labai juokingas vaiz- 
daS:—komedija “Mopkey Busi
ness” ; kitokie1 numeriai.

Oriental teatre— pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus ro- 
doibas paveikslas “Sidewalks of 
New York”; scenos vaizdas, 
kuriame dalyvaus paskilbusi 
komike Trixie Friganza; kito
kie numeriai.

RooseveU teatre—šiuo laiku 
rodoma kalbantis paveiksiąs 
“The Squaw Man”; kitokie me
menai.

Stanford Purk — pra
mogoms vieta

Prasidėjo rudens ir žiemos 
sezono darbuotė Stųnford Par
ke, prie 14 place ir Union avė. 
Naudotis šio parko įrengimais 
ir Idesęmis gAli visi dykai.

Tarp kito ko čia bus grupes 
visai jaunų vaikų, vyresnių ir 
paaugesnių gimnastika užsiim
ti. Grupės gimnastikai mažų 
mergaičių, vyresnių ir paaugu
sių.

žaismės vaikams kambariuo
se, rankų darbeliai mažom mer
gaitėms. rankų darbeliai vy
resnėms mcrgųitelns, lipinimas 
iš molio, mokinimas! teatralių 
veikalų suaugusiems, šokių pa
mokos, pasilinksminimo vakarė
liui vyresniajai jaųn uogienei, 
etc.

Be to, nemokamos maudynė* 
vyrams ir moteriais; muilas 
ir rankšluosčiai dykai.

Viešasis knygynas; susirinki 
mams salė, kliubams kamba
riai; vaikų choras; ledas čiuo- 
žinėlis kai oras Jęj.s.

Naudokitės šiais pųranku- 
mais. Jie yra teikiami veltui.

Socialistų partijos narių 
susirinkimas

Sekmadienį, spalių mėnesiu 
11 d., Labor Lyceum trobesy, 
prie Kedzie ir Ogdcn avės., į- 
vyks geijeralė visų socialistų 
partijos . Cook pavieto narių 
konferencija. ‘Pradžia lygtai 
10 valandų ryto.

Konferencijos dienotvarke 
bus tokia: Socialistų spaudos 
kobperavimas, svc|imkalbės fe
deracijos ir partiją, .peržiūrėji
mas farmerįų-durbo partijos 
darbuotės, pranešimai iš Vieų 
uos Socialistų Darbininkų Jin 
tcrnačįonalo Kongreso, praneši 
rriai apie Amerikos ąpfiiaĮISty 
partijos veikiąją ų- .fųiąnsps; 
partijos ir atskirų organizacijų 
gerovė. v

Kviečiami visi socialistų kuo.

wr"i

Bankas išmokysiąs 4e 
pozitoriams ir užsi

darysiąs
Turėdamas pakankamai pini

gų išmokėti savo depozito- 
riams, The Mayfair State Say " 
ings Bank mano išmokėti depo
zitus ir išeiti iš biznio. i,

Bankas tyri z depozitų $600,r, 
000. Bet jįą nedaro pelno. 
Taigi banko viršininkai išsius 
tinėjo ĮaUkys depozitoriaips 
kviesdami juos ateiti ir pasi
imti savo pinigus./

Prasidėjo smsmękimąs 
su New Yorku j 8 

yąkmdąą
' Tfffl wi

< AtidąryU 4ąuja susisiekimo 
Chlcagos su N.aw Yorkų ųero- 
pięuų lįnija per Pittebųr^hų. 
Kelione į vienų pusę bus atlie
kama į 8 valandas.

Iš IndianapolLso į Chi 
cagą 46 minutės

Majoras James H. Doolittle 
atlėkė aeroplanu iš Indianapo- 
liso į Chicagų, 166 mylias, per 
46 minutes. Jisai padarė tų ke
lionę praėjusį sekmadienį.

Artimoj ateity Doolittle mano 
sumušti greitumo aeroplanų re 
kurdą, kuris dabar yra 278 
mylios valandai.

Padegė mokyklų 
bos garažų

tary-

Piktadariai įsilaužė į mokyk
lų tarybos žinioj esantį gara*- 
žų, 821 So. Damen avė. Išvar- 
tę garažo ofiso popierias, pik 
tadariai padegė trobesį, žalos 
turtui padarė už $25,000. ■

Automobilių nelaimes? 
žuvo 7 ’

Keturi asmens, žuvo autoib.a- 
bilių nelaimėse ant gelžkejių 
kryžkelių. Vienoj vietoj trąu 
kinis sudaužė 
nelaimėj žuvo 
toj nelaimėj 
t roko šoferis.

Trečioj vietoj, • sdsikulus 
dviem automobiliams, žuvo trys 
asmens. z.

automobilį; šioj 
trys asmens. Ki. 
žuvo komercinio

7 miesteliams stoką 
yandehs

Hųrvey ir šeši kiti
t

miesteliai 
jaučia stoka vandens. O jo rei
kia. Todėl tų miestelių gyven
tojams teko griebtis uzbonų, 
viedrų, bačkų ir kitokių “seno? 
vės” sųdijių vandenių apsirū
pinti.

Dalykas toks, kad susprogo 
viena didžiųjų dūdų, kuriomis 
vanduo varyta minėtiems mies? 
teliams. Dūda sprogo prie 
Litle Calumet upės Ue§ 131 
gatve ir Halsted.

Dar vienam teatrui 
bomba -

Sprdgo bomba prįe M.usic 
Box teatro, 37^9 Soujthport 
avenuė. Tai jau devintu rbom- 
ba prie (teatrų, tąrp kurių navi
ninkų ir paveikslų operuotojų 
unijos eina kova. Bomba pada
riusi nuostolių turtui apie $2,- 
500.
—•—t: 4' ii "i 1 T-'r*r

Uneeda Kepėjai pa

skaičių
National Bųiscuit Kompanijos -Lexin$- 

ton Street Bąjęery, ?54O W. Polk SĮ., 
Chicago^ nesenai priėmė darbui dar ka
li? šimtus darbininkų. šių padidinto 
darbininkų skaičiaus užtek? tūlam lai
kui, bet sprendžiant iŠ nuolatinio didė
jimo biznio, numatoma, kad netolimoj 
ateity veikiausia vėl priseis darb|nintyų 
skaičių dan tapiau padidinti.

ji gali priimti paujų daraimnkų, ypfl 
šitokiais laikais- -RadįjUjimas dalinai 
paeina delei normalaus augimo, bet dap- 
giausia pasidarė dejfi pradėjimo gaminti 
naujai rūšis bfokvjtiL kurie publikai 1?- 
bai patiko. x Uneeda Kepėjų\jiusistaty- 
mas yra stiųiulinoti savo biznk pradėji
mu gaminti visai naujas prekA šis 
nusistatymas davė galijųVl*® National 
Biscuit Co. teikti MsUyų darbą darbi
ninkams. Tuo oaciu laiku nuolatos da-

'.Bįsi.... | '»

Rędeo Chicagoj 1
. .. w«ii 1 ‘ ų

Daugiau kaip 500 arklių, 200 
nuožmių jaučių ilgaragių veis
lės atgabenta GhicagOn. Jie bus 
panaudoti rodeo cirke Chicagęs 
stadione, prie Madison ir Ash
land gatvių. *

flocįįeo prąsito atęinaųčio 
pęxikt.ądienįo yąkare ir tęsis 10 
vakarą.

^ąlhamąs rode.6 žada Jbufci 
viena labiausia sujaudinančių 
publiką parodų^ kokias Chięąga 
yra kada mačiusi,

Margučio golfo turrnijąentas 
įvyko

Pereitų šeštadienį ir septin 
tadienj (rūgs. 26 ir 27 dd.), 
Tabor karmoj, Mich., įvyko 
trečiavS iš eilės Margučio meti
nis turnamentab\ Turnamenle 
dalyvavo apie 40 golfininkių ir 
golfininkių. Buvo svečių iš New 
Yorko, Puttsburgho, p. Pi varli
nas; iš Cleyelaudo pp. Karpa- 
vičiai .ir viena panelė. Chica- 
piečiai, kaip ir tikėtasi, sudarė 
didžiųjų dalį įturnafnento daly
vių.

Chicagiečiui, būtent p. Mac- 
kievičiui ir čempiono vardas te
ko šiame turnamejite. Dr. Bie- 
žjs liko runner up. Dr. Naike- 
lis buvęs pereitų metų čempio
nas, savo Zempionatų apginei 
peatvyko. P-n ui J. Mackievi- 
čiui teko graži Margučio tro- 
fija. Moterų čempionatų laimė
jo p-lė L. žilvičiutė. Jai teko 
graži trofija.

Sekmadienio vakare buvo da
linamos trofejos ir įvairios do
vanas golfininkan^s. Dovanų p. 
Vanagaitis turėjo apščiai. Teko 
jų vjesieips golfininkams.

Turnamente buvo reprezen
tuojama ir Padaužų Respubli
ka. Padaužos pereitais metais 
laimėjo “Liet. Įstatymus” Gi 
šiemet jiems‘teko liūto dalis. 
Jie laimėjo “Vytautų Didįjį”,

.STANISLAVA KEPŠAITE

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
rugsėjo 27 dieną. 5:30 vąląndą 
ryte 1931 m., sulaukus 19 metų 
ąmžiaus, gięnųs Šiaulių apsk.r., 
Skaisgirio parap., Kiparių kaime. 
'Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime tpo- . 
tini Klarijoną po tėvais Yuškai- * 
tę, patėvį hd.RĮondą, seseris Adol- ■ 
finą ir CĮarą, ĮĮjrplį Vincentą ir

- gimines.
Kūpąs pašarvotas, randąs: 6944 

Archer Avė.
Laidotuvės įvyks seredoj, rug

sėjo 30 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į St. Josepb parapijos baž
nyčią, §Įįųnm/č JŲ-, kurioje atsi->- 
bus gedyjiii^ paplos už velio
nės uel^, o ten palydėta į 
šv. Raripipero kapines.

a- a., Stanislavos JE^epšaites 
gį^inės. draugai įr pąžįsąįmi esat 
nąojirdžiai kvočiami dalyvauti lai- 
dęt.uyėse ir suteikti jai paskutinį 
p^rnąyiruą ^yeikrii.riė-

Nuliūdę lietuje, ■
Motina, Pa/t/ivis, Seserys, 
Brolis ir Gimines.

Ląjdotuvase patarnauja grabo- 
rius Rudeikis. t*l »

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

U _ - - »Wr 4. •' •• * ». Xi«>M|Pta >1- '
•t

4fi05-07 South Hermihip'p Avpnnp

■ Į' ii,   * ■1 ■■■■ I    "iFy^^yrrj'ĮJ1

“Mųžųjį Vytautų0 ir ^Arijoiiįų 
•Prisikėlimą*. Dabar Padaužų^ 
žinos pe tik -apje Vytautus ir. 
Lietuvos įslatymus, <o ir kodėl 
Arijonai prisikėlė taip -ilgai mie
goję. J

Buvo imami golfipinkų krur 
iami paveikslai. Kuriems nete
ko matyti Margučių tųrnamen- 
to, turės progos pamatyti artį-, 
moj ateity,. Margučio vakare- 
koncerte. ’Į’en bus matyti gol- 
fininkai mąršuojantys į golfo 
laukų, ir kaipxkųrie gerai “sau
ja” boles.—G^fistas.

Phone Boulevard 4189
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei- f 
kale visuomet eiti ląži- 
utngai it *nebrangu* to
dėl, kad neturime iė- 
ląį^ų užlaikymui eky- 
fifc 'u"

3307 Auburn Avė.
CHICAŲO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 4«d> St.

Telefonai

Boulevrird. 5203

Boulevard 8413 

1327 So. 49th Ci

Telefonai 

ęjcfro 3724

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laldotuvėsl kuopigiausia.

Reikale meldžiti' atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooiev.elt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, Ui.
Tek ęiaįp 5927

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
1 Grąbdrius ir 
Balząmuotojas

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobijips visokiems reika- 

':lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. '

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dičįele ’ųr jjraži koplyčia -dykąi 

718 W. 18 St. 
jt,/, Rw«v«lt 753?

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABPRIUS CHICAGOJ 

Laįdptuvėsę patarnau
ju gėriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gm 

sbų tšdirbystčs.
. , -OFISAS:

668 W- 18th Street 
Tel. Canal 6174

. r SKYRIUS:
: . 3238 S. Halsted St.

Teį. Victpry 4,0(88

rr« .............. ""HiiĮt i i iimiih iiihii; i 11.......

Graborlal
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BUTKUS
LTndertaking Co.

Wm. A, Pakomy
Kaplytia dykai 

710 West 18th Street
Tet Caiul 31«I

7

Lietuvės Akušerės

PRANEŠIMAS
DR. MARGERIS

Sugrįžo iš Lietuvos ir priiminėja 
ligonius

nno 10 ryto iki 2 po pietų lx 
nuo 6:30 iki 8:30 vakare 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12
T 3421 So. Hakted St.

Phone Boulevard 8483

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
> THERAPY 

« MIDWIFB.

6109 South 
Albany Av. 

Phone 
Hemlockz9252

Akiu Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryzo ii Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuria esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudama 
akių nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur. 

4712 South Ashland Avė.
Phone- Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

‘ kampas Halsted St. 
Valandos ą^o 1Q—nno ‘k* ® 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

6600 Sęuth Arttūan Aomua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

^Duokitc iavo akla išegzaminuoti į 1821. Sq^ 
’"ą"'BLl)MĘNTjHAL|_CH1C*°0, ’LL------------

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bąnk Bldg. 

2400 W. Hfuliton St.

Vai.: 1 iki 3 pų pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Węat 2860 
Namų telefonas Bmnswick 0597

OPTOMETRIST
Praktikuoją virš 20 m. 
4649 S. Athland Avy. 

kampas 47th St.
Tel. Boulevard 6487

Duokite <avo akis įiegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

, patyrimas
Akiniai nuo $3 /

Vapndos: 9 rytą iki 9 va|k. kasdie.
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Y,r<b 67j80

SVARBI ŽINUTE
DIL I T. STRIKO!

I Lietuvys Gydytojas I
—----- —- i ir Chirurgas

DR. C. MICHEL, O. D. Perkėlė abu savo ofi*ų į faaųją vietą po ny. 
•ijlietuvis akių specialistas 14645 So. Ashland Avė. 

Valandos 2 iki ir 6 iki 8. vakarą.
Nedėlioj pagal sutartį 
TaL ^va.r:d

6641 Sq. Albany Avę, 
Tel. Prospect 1930 t

■r-T-f-im u|j' mi,";.ii r ■ TRTwyit>1

A. K. Rutkauskas; M. D, 
4442 South We$tern Aventu

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS.: 
nuo 9 iki 11 valandai rytp 
ųuo, 6 iM 9 valandai irtam

-------------- -—

Aš priskirsiu justi akims, 
nežiūrint kaip hutu kom- 
Pakuotas darbas. Mano sis- 
t0Iua yra pasekmė 20. me- 

M* tyrimo, liktai 
tiksliausi instrumentai yra 

vartojami. Mano akiniai sugrąžiną regėjimą ir pašalina įtempimą.
AKIMS

Akiniu Ir Egząnitnacljos Kaina Nuo 80.
Žvairos akys atitaisomos, žema kaina, be 
operacijos, lengvi išmokėjimai, nėra sugai- 
šiino.

Stiklai dupllkuojami ir rėmai sutaisomi 
tą pačią dieną.

DR. C. MICHEL, O. D, 
4654 S. Ashland Avė. 2-ras Augštas 
VALANDOS r 49 v. ryto IJd 8;30 vai. vatt.

lietuviai Gydytojai .

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Ęalsted Street 

Tel; Calumet 3294 
Nup 9 iki 12 dįenpi ir 
nuo 6 ik: 9 vąĮąpdoi vaįcare

-.... ""t 1 -i1""■' ............. ...............       '

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigąn Avęnue

Tel. Kenwool 5107
VAJrANDP^:

nuo 9 iki. 11 valąpjai 
nuo 6 iki 8 valandai vakar?

apart Iventadienio it ketvirtadienio
; ■ ,J”TW T'TV. .  l|F| "OMU . --I" .■

QfiįS0 ir Ręz. T?J. Boulevard 5913

DR. BERTASH
(Cor. of 3?jb Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldicriais pagal sutartį 

* -
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 59J4

DR. NAIKELIS
(Cor. of 35th U Halsted Sts) 

Ofįso valandos: nuo 2-4, puo 7-9 
Nedčjdianiąis pagal sutartį

Dr, P. M ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

j i } - . . .

...... . —■'—T'" ■ ■ ......... i "T i1'1..... '"".i. ■ i i

Phone Canil 6ZZ2-

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomu ir nedėliomii pagal sntartj. 
Rtzidincija 6628 So. Richipond Stwt

Telefonai Republic 7868

i. —,o— ■

Dr. P. P. ZALLYS 
DENTJSTAS 

30 E. lllth St.
Kampas Wabath Avenae 

Tel. Mman 0856 
Gazai, X-Ray, etc.

................ ... IĮ I ■■ ......................m——...----------------

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. | 
Seredomis iy nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso TeJ. Lafayette 7337 
Rez. Tel. H/de Park 3395

.....................  -T— Tf <y " ■*' ” '"l11 1'. 'P - '

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Arfher Aoenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nno 

iki 12 dieną.
Tclepbonai dieną ir naktį Virginia

2 iki 
10

00T6

DB. J. J. KOWARSKAS

Tel. Prospect 1028
f^įt. 2359 6. Leąyitt $t, Ganai 233Q 

Ofiso valandos 2 iki 7 Rd 5 1 
Nedėlioj pagal sutarti

■■ 1 ”1’——’■ H -i—-■————r
Nemlock,8151

DR. V. S, NARES 
(Naryauckas)

> GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
x . ?435 West 69tb Sųeet

VALANDOS:
10 iki 12 ryto, 6:30 Iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

,     ■ 1 I  /.I ĮR1 l’l""?1;1 -   TT'.       -.ir"l  

PAon. SęM# 
Valandos: 6—8 vakare,

Valandos? 2—4 pę pief 
Phone Lafayette 0098 

NfĮtfįnis telefonas Grovehill 4595
I . t, M.'l 1 . l'.l'iiįr .................... .

Dr. A. P. Kazlauskjg
; Dentistas

4712 South Ashland Avė.
kJTel. Boulevard 7589 

Ofko^ra^ųdos 10 ryto iki 8 vakaro.
R«l<)ep« Pbon, 7491

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VĘZEL1S 
ė Dentistas

{vairus Gydytojai
Telefonai Republic 0083

DR. V. B. MILAS 
nPMTT^T A Q

2559 West A3rd Street 
kampas Rockwell St. 

Valandos: A0 v. ryto iki 8 y. vak. 
Sered. ir Nedėk tiktai pagal unitarinų

DR. HERZMAN
Ifi RUSUOS —

. Gerai lieuvianM žinomas per 25 a>e-< 
ras kaipo pątyyp gydytoja*. cMrarg« 
ir akuėeru.

Gydo auigiai ir chroniškas ligas 
rų, moterų ir vaikų pagal n^njansiai 
metodui * X-Ray ir kitokius tuktros 
prietaisui.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W, litį St» netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—^12 pietų it ' 
nuo 0 iki 7:30 v*L vakare 

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hprfe Pgrk 67^5 ar Randolph 6800

Tel. Central 7079 
Rėk* Longbeach 9453 

K: B. g“ LAmBeTS
Sritį 1447.49 Pietriu# BMf.

55 £. Washingtoa St, r

... o—.
DR. CHARLES SĘGAL

Praktiku*^ 20 meųd

4729 Sftuth Ashland Aoe„ 2 taboi 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

"OFISO VALANDOS t 
Npo 10 iŪ 12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
vai po pietų ir nno 7 iki pat 
vakarę. Nedėk puo 10 iki 12 y. dįfail 

Phone Midsray 2880

.... !■■■ 'Į i' ■ .....    ... H, ....  ,||

Telefoną* Yard* 0994

Dr, MAURJCE KAflN
4031 South Ashland Aoaoua 

Ofiso valandos: *
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pieį

7 iki 8 vai. Nedėk nu® 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Phone Armitage 2822

DR, W. F. KALISZ
1145* Milufauhee Avenųa 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare vždaryu 

Nedalioj pągal aųtartj

* ^bfiio TeL Vktory 8895 

Rez, TcL Drezfl 9191

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Ofisas: 3102 So. Halsted St., Cbiįpgų 

arti 31*t Street

Valandos: 1—3 po pietį}. 7——8 vak.
Netipinis ir Iventa^ 19^12 dfei
”f?e:Tyr į,^;. .į'.1 ,'..., „r., j.'*

Advokatai

K. GUGI S
ADVOKATAS 

MIBSTO OPUSAS
J27 V-

Telefonas Central 4411
Valandą: n*> 9 jyt© iki 4 -po pietį

Tirt Bonlevatd 1310
Valandą U“

JH*Į Įl'lll1 'I Į I III IK' I ĮJĮį. U.ff.^1 | |l| Bfil

R. A. VASALĮJ3 ;
APVOGTAI ; 

11 South La Šalie 5<awt 
Roo* 1934 Tel. Randolph 803

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatui 

2221 West 22nd SL 
A^i Leavltt Št.

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtųyčioj nno 9 iį^ 6

įį^i. iU i i . ■.ill—H '!'■'■■■> ... —

A, H SIAUS
koom 1502 \ Tel. Centrai 2978

V&HfaM 9 lyto iii 4 .po piftų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Snbatos

4145 Ąphet Ava. ffapty 73>7

Namu Hyd| 2395
-r '"■■..■-i T-i... "'t1'«■ yĮ ■jJJ.Į ■*"ĮI Įi|r -... igiį

JOHN B. BORDEN
LKTŲVlS^ĄDypKl.TAS 

-I05 W. Mm» Si.. Room 4117, 
Tfl,pb<U,< RwM»h 67J7 ,

ŽOOH&59090’ W
Nffi, .<,9 irt., T4, R^vblif 9U0 

y .. .

JOSEPfl J. GRISH 
Lietuvis Advokatas *

4631 So. Ashland Ąpk



..

iiHHibSiiU

u?
'■ Į-

r '( 1U .

Vienuolika metų nuo 
Vilniaus užgrobimo

Sukaktuvių apvaikšcioiimas įvyksta spalių 
9 d. Lietuvių Auditorijoj

Bet kad atgauti, tai rėikfidirt- 
ga palaikyti ta viltis, reikalin
ga palaikyt — tas noras, rei
kia turėti Vilniaus atgavimo 
svarbumas mintyse.

Reikia rodyti tas noras ir 
ta viltis.

Spalių mėn. 9 dieną sukan
ka 11 melą nuo to laiko, kai 
lenkai užgrobė Vilnią. Taigi 
susirinkime Lietuvių Auditori
joj tą dieną, tiksliau, tos die
nos vakarą ir dar kartą pa
reiškime, kad mes, lietuviai? 
Vilniaus, neišsižadėjome, ir ne
išsižadėsime.

Susirinkime juo didesniu 
skaičium. Susirinkime kiek
vienas kas tik galime. Tai 
musų pareiga. ' ~ X.

>1 M—III*.

Spnlid mėnesio 9 dieną su* 
kaksll metų nuo to laiko, ka
da lenkai užgrobė Vilnių.

Lietuviai neužmiršo tos diC* 
nos ir negali užmiršti.

Vilnius — dalis Lietuvos kū
no. Be Vilniaus — Lietuva 
sužeista. Be Vilniaus — jos 
išsilaikymas sunkesnis.

Mums, Amerikos lietuviams, 
Vilniaus praradimas yra taip
jau sunkus, kaip ir musų bro
liams Lietuvoj. Nes mes, nors 
gyvename Amerikoj, bet pasi
liekame sujungti su Lietuva 
šimtais ryšių.

Vilnius Lietuvai reikalingas. 
Ankščiau ar vėliau Lietuva 
mano, Lietuva tikisi Vilnių at
gauti. ; , ■

Šis tas iš SLA. 6 Aps
krities konferencijos

ir pilnas energijos, Ois nori 
apsigyventi Chicagoj ir pradėti 
biznį ant savęs. Jo patyrimai 
duos galimybės daugeliui lietu
vių biznierių sutvarkyti svars- 
tyklas teisingai, ažuot pirkus 
naujas.

Daigelis biznierių turi nuos
tolių neprižiūrėdami savo svars
tyklų, ypač gi mėsinyčiose (bu- 
černėse), cĮelikatęsų krautuvėse 
ir kitose biznio įstaigose. Pirk
ti naujas svarstyklas kaštuoja 
gan brangiai. O čia yra žmo
gus ekspertas svarstykloms tai
syti. Gi kas dar svarbiau— jis 
garantuoja, kad jo nustatytos 
svarstyklos pereis valdžios- ins
pekciją.

Jei kam reikalifiga toks pa
tarnavimas, tai laikinai galite 
kreiptis laišku ar pęr telefoną 
prie Louis 
18 street, 
0229.

Garbus,' 818 West 
telefonas: Canal

iš
la
ša •

—Kaimynas.

Pereitu sekmadienį, rugsėjo 
27 d. Gramanto svetainėje, 4588 
So. Rockwell st. įvyko SLA. 6- 
to .apskr. konferencija. Delega
tų prisirinko pilnutėlė svetai- 

•4 niūkė. Matyt, po vasaros per
traukos SLA. nariai jaučia dau 
giau ęnefgijos, kas, tiesa, ir 
pasirodė beposėdžiaująnt.

Svarbiausi aptarimui punktai 
buvo: Specialiai pereitoj kon
ferencijoj išrinktosios komisi
jos raportas dėl apskrities val
dybos padarytų išlaidų SLA. 6- 
to Seimo rengimui; SLA. 6-to 
apskr. žuvusių pinigų, kurie bu
vo padėti tūlame Hammond už
sidariusiame banke, klausimas; 
SLA. 45 metų apvatkščiojimo 
reikalai ir 6-to apskrities 
stitucijos priėmimas.

Kaip ta dienotvarė tapo 
semta? Gana trumpai: 1) 
laidų patikrinimo komisija
vo raportą išdavusi, rekomen
davo klausimą baigti, ir tapo 
baigtas; 2)apvaikščiojimų ren
gimo komisija patiekė planą su
rengti didelį vakarą su nema
žiau kaip 3-4,000 publikos ir 
šokiais. Planas neišdegė, ka
dangi ir negalėjo ,nes ne tik 
delegatuose, beit ir pačioj komi
sijoj nesimatė noro ar ūpo. Pla
nas ir komisija paliko kaip bu
vę; 3) SLA. 6 apskr. iždas, į- 
springęs minėtame užbartame 
banke, palikta likviduoti pačia? 
valdybai sulig geriausio išma
nymo; 4) Konstitucija grąžin- 

. ta ją paruošusiai komisijai.
Posėdis tęsėsi geras 5 valan

das? Suprantama, kad per tą 
laiką buvo kalbama, ir kaikurių 
buvo kalbama net su dideliu 
“pepu” ir. išraiška, taip pana
šiai, kaip dideliuose, lemian 
čiuose parlamentų posėdžiuose.

Viena gera pamoka tiems, 
kurie abejoja, ar reikalingi ap
skričiai: taip, jie parodo pamo
ka netikintiems, kaip ilgai yra 
galima posėdžiauti ir kalbėti i? 
maža^ nutarti.—Eks.

Roseland
Kaip ten yra su Bedarbiams 

šelpti Fondu?

tikrųjų: laip ten yra su.

18 g-vės apielinke

lietuvis 
(scales)

iš St.

Chicago atvažiavo ir apsisto
jo 18 gatvės apielinkėj 
inžinierius, svarstyklų 
ekspertas mekanikas, 
Louis,' Ky.. ♦?

Jo vardas ir pavardė; yrA 
Louis Garbus. P-nas Garbus 
yra giminietis Vinco Karaliaus, 
kuris gyvena Ciceroje, Iii.

L. Garbus, yra gimęs Balti- 
morėje, Md., ir baigęs John 
Hopkins universitete mekanišką 
inžinierystę. Baigęs mokyklų 
jis išvažiavo j St. Louis, Keu- 
tucky, ir pradėjo dirbti Stimp* 
son Computing Scale Co. Iš
dirbo dvejus metus, čia gavo 
visų svarstyklų rūšių taisymai 
patyrimą. Be to, jis dar laukė 
daugelio kitų svarstyklų kom
panijų jstaigas.
. L. Garbus yra jaunas vyrai

Iš
Roselando Bedarbiams Šelpti 
Fondu, kad ažuot šelpti bedar
bius pradėjo iš jo pinigus au
kauti komunistams, idant Šie 
apmokėtų rendą svetainei nu
samdytai komunistų prakal
boms? Ir ne tik tai: komunis
tams aukaujama po $10 kel
nėms nusipirkti, ba dėvėtų ara- 
bužių jie nenori imti.

.Aną dieną išsikalbėjau su 
vienu bedarbiu. Jisai papasako
jo mari daug dalykų apie Mose,- 
lando Bedarbiams • šelpti Komi
tetą, kuris paskutiniuoju laiku 
pradėjęs gan dideles . . sumas 
aukauti komunistams, nes ta
me komitete esą keli komunis
tai, o ką jie tiksumanų, tai Ir 
išreikalauja iš Bedarbiams Šelp
ti Fondo.

Pavyzdžiui, iš kalbamo fondo 
jie gavę $25, idant apmokėti 
rendą svetainei, kuri buvo pa-> 
imta komunistų “tarptautinėms 
prakalboms”. Tos prakalbos ne
turėjo nieko bendra su bedar
bių Šelpimu. Be to, vienam* ko
munistui $10, kaip vienkartinę 
auką, kelnėms nusipirkti.

O jei paprastas bedarbis, t. 
y. ne komunistas, nori gauti 
pašalpos, tai komitetas darąs 
daug tyrinėjimo. Be to, kai duo
dama tokia pašalpa, tai ji duo
dama paprastam bedarbiui pro
duktais tam tikrai nužymėtos 
vertės. Kas kita su pašalpa ko
munistams: ji duodama jiems

Tas.bedarbis, su kuriuo man 
teko kalbėti, barėsi ant komu
nistų ir katalikų. Mat, Bedar
biams šelpti Fondo valdyba su
sideda iš komunistų ir katalikų: 

ir 
—-kasierius esu 

raštininkas komu-

Kada minėtam bedarbiui da* 
via U klausimą, kurie kaltesht—- 
katalikai ar komunistai— tai 
jis pareiškė, kad jo nuomone 
komunistai esą kaltesni, nes jie 
ateiną į stisirinkimus susiorga
nizavę ir pervarą tokius tari
mus, kokie jiems patinka, gi 
katalikai biją priešintis.

Turiu pasakyti, kad aš Pesu* 
tinku su tokiu katalikų teisini
mu. Draugelis ir Drazdauskas 
abudu gerai žino, kad praėjusią 
žiemą, kada susiorganizavo 6e- 
darbiams šelpti Komitetas, kaip 
pamatas komiteto darbui, buvo 
padarytas tarimas, jogei jis rū
pinsis vien bedarbiu šelpimu. 
Ir kada dabar aukaujama po 
$25 iš kalbamo fondo, komunis
tų prakalboms (svetaines ren- 
dai padengti), tai tenka pasa
kyti, kad Drazdauskas ir Drau
gelis tiesiok susidėjo su komu
nistais ir sykiu vato šmugelį iŠ 
surinktų bedarbiams šelpti au
kų.

Kodėl K. Tamošauskui, tik
ram bimbiniam komunistui, da
vė $10, kaip sakoma, kelnėms 
nusipirkti, o kitiems ne vienam 
pinigų nedavė? Ar čia teisybė? 
Ar ne, šmugelystė?

Teko teirautis pas kitus įmo
nes kokių prakalbų svetainės 
rendai apmokėti duota pinigai 
iš Bedarbiams šelpti Fondo. 
Sužinojau, kad tos prakalbos 
buvo surengtos tikslu išduoti 
raportą iš komunistų važiavi
mo į Springfieldą. Ale, girdi, į 
tas prakalbas nepavykę publi
kos sutraukti, negalima ouvę 
aukų gauti ir iškaščių padengti, 
tai komisarai \ tuos nuostolius 
primėtė ‘lietuviams. O lietuviai 
komunistai ką darys: ką jiems 
liepia Maskvos agentai, tą jie 
ir daro. Na, tai ir gavo pinigų 
išlaidoms padengti iš išdar
biams šelpti Fdndo.

Bet taip tik aiškinama pub
likai. O kur iš tikrųjų tie, $25 
nuėjo, tai tik patys komitetai 
žino. Juk tose prabaiIpose buvo 
imama įžanga. Irt <lar aukos .bu
vo renkamos, nes aš pats pra
kalbose buvau ir įžangą užsi
mokėjau. x

Jeigu lietuviams primetė uz 
svetainę užmokėti, tai kas tas 
įplaukas už įžangą ir aukas pa
siėmė? Ir ar žino Drazdauskas 
ir Draugelis kiek komunistai 
surinko pinigų tame vaicare? 
Jeigu apmokėjo nedateklių, tai 
turi žinot ir visas įplaukas ir 
išmokėjimus. - •

Roselandiečiai kalba, kad tuos 
$25 gavęs IPažarskis, nes ir jw 
buvo nuvažiavęs į įįpringfieldą. 
Ar taip yra, ar ne— nesiimu 
tvirtinti. Bet taip žmones šne
ka Roselande.

Tai mat kaip veikia vietos 
bedarbių komitetas.

Irgi bedarbis.

NAUęMc®?0; &
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apsipažinęs • ŠU tilo, ką mokina. 
Plaukti mokina veltui, pamo
kos duodama dti Vakartis saVai 
tėj, biitent pirmadiėhį ir tre
čiadienį nuo 1: Vai. Gera proga 
ir šia mokykla pasiftaUdoti.

Jau oras atvėso, gatvėmis 
nebe taip smagiu vaikštinėti, 
nes pėr šalta. Turėdami liuos- 
laiko pasihatidokite knygomis. 
Gal nekuriemš kilš fnintis kur 
gauti knygų, Ogi ttiiešto kny
gyne, kuris yrja prie 110 gat
vės ir Indiana 'avenuė. Knygy
nas gerai įrengtas ir patarnavi
mas geras. Jame yra Visokių 
knygų. Knygas galima gauti 
neštis namo, Kaucijos nereikia 
užsistatyti už knygas.

Knygyne išcliioęja kortą, Tik 
reikalauja, kad jjąsirašytų kas 
turi telefonų namie. Paskui su 
ta korta galimaVgauti knygų na
mie skaityti jas. ‘

Butų gerai, kad lietuviai pa- 
sinhudotų knygomis šių žiemų. 
Nors “Aušros” knygyno jau ne
turime, bet ir miesto knygynas 
yra parankus.0 Tik nekuriemš 
atrodo nejauku spiesto knygyne. 
Iš pradžios taip atrodo kol ap
sipranta. O paskui bus kaip 
savame knygyne.—-R.

Naujienų Laivakor
čių Skyriui padėka

_ ,,z.. .... '
Gerb. “Naujienų” Laivakor 

čių Skyriaus vedėjai! Dėkavoju 
už Tamstų malonų ir teisingą 
patarnavimų ir išleidimą ma
nęs.

Aš jau gyvenu Lietuvoj, Ka
da sugrįšiu, tai pas Tamstas 
užeisiu.

Eisu rašęs Tamstoms, kad 
mano) daiktai prapuolė. Bet po 
mėnesio laiko visi susirado 
taip gražiai, kad neprapuolė ne 
menkiausiaš dAitfkėlis, ir dabar 
aš. visus savo daiktus turiu.

Dienraštį “Naujienas” gaunu 
gerai. u? v

Už viską širdingai dėkoju ir 
veliju Tamstoms pasisekimo ir 
laimės. , na ’ -

Juozas Waizgeta, Paežerio 
kaimas, Sedos paštas, Mažeikių 
apskritis. h ’ > >

, . —— ' .

Roseland
Klaidų pataisymas

r ■ V ■ ■* f 1. 'C- ( ; ■' • v ■; f
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“Naujienų” No. 225-me pfa- 
ne$iau, - kad veikalas “Graži 
Magęliona” bus suyaidintas Vi
sų šventų' parapijos svetainei 
spalių meį. 11 i d., ■ o turėjo bū
ti: lapkričio 8 d. .

mA

P-nia Pieržynskienė dainavo, 
o p. Daukšas akompanavo.

Puikiai ątrodė, kai vestuvių 
precesiją važiavo Eudeikio au
tomobiliais.

Jaunavedžiai išvažiavo “ho- 
neymoon” kelionei į Niagan; 
Falls. —J. A. Z.
..   ............... Į, Į, -I.a—ą—aa s——.fc

Vynuogių trukumas 
gali iškelti kainas

San Francisco. —r Donald D. Conn., 
direktorius' California Vineyardists Assn. 
ir Fruit Industries, nuomone, sulčių vy
nuogių kainos turės neužilgo pakilti.

Fruit Industries šiemet operuoja pen
kias dijbtuvles iš vynuogių gaminti kon
centratus. Jos moka už geriausias vy
nuoges daug augštesnę kainą, negu kad 
mokėjo pernai. Be to numatoma, kad 
greitai padidės pareikalavimas sulčių vy
nuogių rytų manketuose, kas irgi dar la
biau pakels kainą.

Todėl norintiems pirkti vynuogių, 
geriausia yra pirkti dabar, kob kainos te
bėra žemos ir koį galima gauti įvairias rū
šis geriausių vynuogių visuose vynuogių 
yarduose mieste. O kiekvienas gi žino, 
kad yra , legalus dalykas pasigaminti vy
nuogių sunkos suvartojimui savo na
muose. '

PRANEŠIMAI
Naujienų S pulkas 36 serija prasideda 

Spalio 1 dieną, Galima užsirašyti kiek
vieną dieną nuo 8 ryto iki 8 vai. vak. 
Napjienų Spulka yra inkorporuota Illi
nois valstijoj ant $1,000,000.00.

Yra saugiausia vieta pinigams 
dėti, nes mes skoliname pinigus 
ant Imo mokamo mortgagiaUs.

Kreipkitės prie sekretoriaus 
T. Rypkevičiaus

1739 So. Halsted

pasi
tiktai

Roseland

“Naujienose”, rugsėjo 22 d. 
laidoj,’buvo pasakyta, kad M. 
Dundulienė rengia vakarą spa
lių mėn. 25 d. Strumilo svetai
nėj. Turiu pranešti, kad .vakarą 
rengia p. A. Balčiūnas, svetai
nės savininkas, o programą iš
pildys M. Dundulienės artistų 
grupė. —Marė,

Draugelisr— pirmininkas 
Drazdausįas 
katalikai, 
nistas.

O

Rugsėjo 21-mą, vakare, vie
tos »vidurinės mokyklos audito
rijoj buvo mokinių susirinki
mas. Mokinių atsilankė viso
kių tautų. Pirmininkas paaišr 
kino, kad šį vakarą bus regis
truojami mokiniai, kurie nori 
lankyti vakarinę mokyklą.

Po trumpo paaiškinimo mo
kiniai išsiskirstė iš svetainės 
į mokyklos kambarius, kur jie 
buvo registruojami. Po užsire
gistravimo mokytojos pranešė, 
kad ant rytojaus vakare susi
rinktų mokytis.

Rugsėjo4 22 d. vakare susi
rinkime.’ Lab^i daug mokinių 
lanko mokyklą šį sezoną, dau
giau nei praėjusius metus.

Mokytojos, matyti, apsipaži- 
nusios su savo profesija, gerai 
mokytojauja. Knygas duoda 
mokykloje, o jeigu kurie rei
kalauja, tai duoda parsinešti ir 
namo. Vietos lietuviai, turėda
mi laiko, gerai padarytų, jei pa
sinaudotų šia vakarine mokyk
la. . •

Rugsėjo 23 d. toje pačioj e mo
kykloje. tik tam tikram kamba
ry, pradėta mokinti plaukti. 
Mokinių prisirinko daug-, ir ma 
čiau labai gerai prasilavinusių 
plaukti* • Mokytojas yra gerai

\ ’• .. . G '
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Lietuvių Radio 
Koncertas

šiandie, jau nauju laiku, <tai 
yra ’ nuo 7 iki 8 vai. vakėdre iš 
stoties W. G. E. S. 1360 kilo* 
cycW, pastangomis Peoples 
Furniture Krautuvių, bus duo
damas labai gražus Lietuvių 
Radio programas.

Išpildyme šio brpgramo daly
vaus musų atsižymėję ir jau 
jau senai per raiiįo girdėti dai 
nininkai paųelė • Alice Berec^ai 
te, Jonas Roįri^has, Rikardas 
Romanas ir kiti. Bus Charles 
Kepurė ir nauja graži repro
dukcijos muzika. galima 
pasitenkinti, kad, pihiai užžavės 
šios valandos klausytojus.

Town of Lake
Apsivedė šeštadieny, rugsėjo 

26 dieną, p-lė Chalskis, 4523 S. 
Paulina St., ir prank Broda, 
taipgi iš Town of. Lake.
v Rodosi, jaunavedžiai gyveno 
visą amžių Town of Lake^apie 
linkg j e.- Po. ceręmoni j ų šv.* Kry
žiaus parapijoj /bažnyčioje bu
vo laikomos didelės iškilmės

'.-I
X1 iSa

The Bridgejort Knitting Shop 
Neria plonus ir stortls vilnonius svederlus ir 
pančiakasJ Talsom senus svederius. Mes 
parduodam žemom kainom idant ralfttumfit 

■utaupytl nuo 76% iki 100%.

F. SELEMONAVICIA
604 West 33rd St.

Netoli Normai Avė. Tel. VICTORY 
Atdara dienomis ir vakarais.

Antradienis, rūgs...29, 1931
- *- ' 4. 4-- * ■ ‘-į~- ■ t ■' - - ---------

3486.

NAMŲ DARBAS
I

Iškarpyti rankomis išsiuvmėjimai ant 
lininių audeklų. Atsineškite sempelius.

FIXLER BROS.,
3900 N. Claremont Avė.

Dabar geriausias laikas 
BUbAVOTl tR TAI
SYTI NAMUS. BU- 
DAVOJAME IR FI

NANSUOJAME,

Prieinamos išlygos. Taiso m naujus 
beismentus, kambarius, pabudavojame 
naujus apartmentus, vilkas, pakeliame 
namus ir padedame naujus pamatus. Sto

tų frontai it komercinis darbas.

Z. S. MickeViče & Co.
2505 W. 63 St. 
Tel. Hemlock 0800

■ JS--------------------------

St.

Pranešimas Chicagos Lietuviams Vy
rams ir Moterims* Paduoti prašymą 
įstoti Chicagos Lietuvių Dr-jon S. P. 
yra galima pas bile vieną šios Dr-jos 
narį arba malonėkite kreiptis tiesiai į 
Dr-jos pirmininką J.' Mickevičių, 3653 
o. Halsted St. Tel.»Yards 4754 —*• nuo 
ryto 8 iki vakaro 8 vai. Aplikacijos 
naujų narių bus priimamos iki Spalio- 
October 13 dienai. Nariais priimami nuo 
16 iki 45 metų
Chicagos Lietuvių Dr-ja Savitarpinės Pa
šalpos, yra viena didžiausių ir turtin
giausių lietuvių organizacijų , Chicagoje. 
Yra trys pašalpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 —savaitėje. Pomirtinė $250 
— apmoka pati Draugija. Pašalpa ser
gantiems nariams išmokama bile kur/gy
venantiems Jungtinėse Valstijose. / Del 
platesnių informacijų kreipkitės virs pa
žymėtų pirmininko adresu. Kviečiami 
Chicagos ir apylinkių. lietuviai dėtis prie 
šios organizacijos;

Chicagos Liet:. Drujos S. P* Valdyba.
——*------

Grand Rapids, Mich. —, LSS. 5 1 kp. 
susirinkimas įvy^ę rugsėjo 30 d., 7 vai. 
vak., šv. Jurgio svet. Meldžiame visus 
narius pribūti, nes turim naujų reikalų 
apkalbėti. Pereitam susirinkime buvome 
nutarę ' duokles v siųsti į partijos' centrą, 
bet gavome iš centro patarimą duokles 
siųsti per lietuvių skyrių — LSS., tad 
turime dabar "tai apsvarsyti. Atsiveskite 
ir naujų narių. Rešt. J. Karsokas.

1,1 1 X
North Side. Vaikų Draugijėlės “Bi

jūnėlio” tėvų susirinkimas įvyks trečia
dieny, rugsėjo 30 d. 7:30 vai. vak. pp. 
Smalelių namuose, 2335 Carver Avė. 
Tėvai, kurie leidžiate savo vaikučius prie 
“Bijūnėlio” choro mokintis ir tt„ kurie 
manote prirašyti, yra prašomi atsilankyti 
į susirinkimą ir nesiveluęti. — Tėvas.

“Birutės” choro specialė repeticija 
įvyks šį vakarą 8 vai., Gage Park, svęt. 
Visi choro dainininkai-kės būtinai atsi
lankykite, nes yra reikalinga prisirašyti 
išpildymui koncertinio programo, Liet. 
Keistučio Pašęlpiniam kliubui, ateinantį

Valdyba.

vyrai ir moteris

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos
MOKYKIS BARBERYSTfiS 

AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t 

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Specialistas gydyme chroniškų it aauJu li
rų. Jei kiti negalfi J o jumis išgydyti, atšilau 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaminavl 
man atidengs jūsų tikrų ligų Ir jei aš pri
imsiu Jus gydyti, sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jusr 
kur ir kas Jums skauda, bet pats pasakyt 
po galutino išegzaminavimo—kas jums yra

Dr. J. E. Zaremba
Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių

CHICAGO. ILLINOIS .
Ofiso valandos: nuo 10 i^to iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro.

lioj nuo 10 rvro iki L oo pieta.

20 St

po 
Nedi-

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

BERNARD PETKA’S
MENS FURNISHING 

Vėliausio styliaus kepurės 95c., $1.45 
$L95. Skrybėlės $2.95, $3.50, $3.95 
ir $4.95. Kaklaraiščiai 65c., 95c. 
Marškiniai $1.00, $1.50 ir $1.95. 
4171 Archer Ave.t prie Richmond St.

sekmadieni.

JOS

draugijos

,, i

Varto- 
Lambert 

St. Louis,

Jie niekad; 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu< 
vo nepageidaujama? Ji pa 
ti nežinojo. Halitosis (dvo 
kiąs kvapas), 
klaida, kurios niekas neat 
leidžia, buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
halitosis. Gerklės plovL 

<mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą, 
kitę jį kasdie. 
Pharmaca! Co., 
Mo,

MALEVA % 
Gatavai sumaišyta, galionas 

už ...........—...................

Fiat Paint
Vertės $2.40, galionas už

Varnish
Vertės $2.50, galionas už

Enamel Paint
Turi gražų .blizgėjimą, ga

lionas už ...............  $2.50

Hardware and Wall 
Paper 

WHOLESALE IR RETAIL 
200 įvairių rūšių nuo 5c. ir 

augščiau už rolę. 
Taipgi užlaikome patyrusius me- 

levotojus ir popieruotojus.

J. S. Ramančionis
3147 So. Halsted St.

TEL. VICTORY 7261

$1.40

$1.85

$1.49

Dresių Dezaininimas 
Madų Dailė

X Kostiumų Braižymas
Mes teikiame ekspertų instruk
cijas šiuose kursuose. Dienomis 
ar vakarais. Žiema kaina. Šie 
amatai yra patraukiantys ir 
gerai apmokami. Rašykite dėl 

knygutės apie kursų, kuriuo 
'-‘•jus įdomaujate.

Madingų Skrybėlių
Mokykla speŽ;lft8gavirtįno’ 
Mokina kaip dezainlntl ir pa
sidaryti naujausias skrybėlės 

I kaip pačiai sau. taip ir bizniui. 
» Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE
190 N. STATE RAN. 2718

RMI0VA
| iTHEATREfl

35 U Halsted Sts.
DIENOMIS IR VAKARAIS

LISTERINE 
pašalina halitosis ' 

Užmuša 200,000,000 perų

NAUJIENŲ] 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. -ryto iki I v. p. p.

■ '
.b » h .‘. ' t
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Šiandie
“Fiame of Love

S SU
ANNA MAY WČNG

“The Fighting
Sheriff”

su ■ ' -i
BUCK JONĖS

99

Taipgi 

‘Kombdtja, Žinios, Pasakeiios, 
Margumynai.

■c i . . . \)i .7 '
Dykai indai moterims po 6 v. vak.

■■ "k. t.;

PRISIPILDYKITE SAVO ANGLIŲ 
, ARUODUS DABAR 1

Jus galite pirkti 10 tonų ar dau
giau SULIG MUSŲ LIBERALI© PLA
NO. Mes pristatome visur mieste ic 
priemiesčiuose.

Taipgi kraustymas arti ir toli.
MRS. M'KENZIE LAKEVIEW 5029

t

Automobiies
1930 Ford Tudor Sedanas------------- $300

kaip naujas, mažai važinėtas. Paaukojimas. 
B. & W. MOTORS CO. 

827 W. 35th St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kauras ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. Campbell Avė.

TURIU PAAUKOTI brangius rakandus, 
vartotus 4 mėnesius, seklyčios, valgomai!, 
miegamai! setus, Victor radio, 9x12 Domes
ne Orlental kauro, įvairias kėdės, dreipsus, 
etc. Parduosiu labai pigiai.

504» W. Washington St. 
Tel. Columbus 4180

1928
1927
1928
1928

FAGET BU1CK COMPANY 
Buick model 47—5 pas. sedanas 

Buick, modern, 5 pas. -------------
Buick, model 58, 5 pas. Coupe 
Buick. mpd. 51, 5 pas. -Sedanas 

6455 8. Westem Avė.
Prospect 0500

45
65
45 
i95

M. 8 K. MOTOR SALES
1927 Lincoln Sport Phaeton A-l ------i $195
1928 Studebaker Dlctatnr sėdau A-l — 345 
1931 Wllljrs coups rumble seat barmenas 3351928 r ----- -
1930 _____ _____ __
1930 Pontiac Rdsir.*
1930 ford ToWn sėdi 
1928 
1930
1931 Ford Spt. coupe: romb. seat _ 
1931 Ford Tudor seadn, mažai važ.
1929 Chrysler 75 Town sėdau; A-l
1930 Auburn Del. sėd.;
1930 Viklrur sėdau; 5
daug' kitų; 'M AIN Afl 
6811 S. Halsted St.

Nash spėriai 6 2 door sedan. jgreras 265 
Hudson sėdau aide mounts 2^— 495 

____ ____ _ 6 W. w., s. m—_ 465 
1930 Ford Torin sodan; kaip naujas — 435 
1930 Pontiac Del. sodan. 6 er. w. ------- 435

Cadillac 314 sodan: 5 pas. ------  435
Chevrolet coach; radio-,' A-l  -----345
Ford Spt. coupe: rtimb. seat------ 835

_.685 
j,; 6 w. w.; a. m. 585 

tikiu* aeuau. 5 pat.. 4 dOOF — 575 
Nash Conv. coupe*.. A-l cond. — 345 

----- MAINAIS AR IAMOKRJIMAIS 
. Wentworth 2727

For Reni
PASIRENDUOJA 3 kambarių flatas, 

karštu Vandeniu šildomas, moderniškas, 
tik $30. 1247 S. Cicero Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbinmku reikia «****^**e*^p*^*w^pfc»*rfWWw>***^5S^w^**»*w^^ww*s«M**^^

TUOJAUS reikalingi yra vyrai mokintis 
Elektros ir Aęetylone Veldlnlmo ir dirbti 
pasidarant po $40 iki $50 savaitėje. Atei
kite čia*ir mes išmokinsime jus t kelias sa
vaites. Mes nepaisomo, kad jus negalite 
kalbėti angliškai. Tai yra geriausias pas
tovus. amatas Amerikoje. Mes pagelbėslme 
jums isigauti i gerft darb*. kaip tik jus 
pabaigsite lavinimosi.

CHICAGO WELDING, 
514 N. La Salk St.

1 1 "■ ...... . .M.,,—.............  ■ .

VAIKAI, turi savaitę mokintis musų 
darbo. $3, darbas moka $10 į savaitę. 
5153 So. Hilsted St.

Help Wanted—Female
, . .  Darbininkių Reikia
REIKALINGA mergina prie namų 

darbo. Mrs. Kampus. Oak Grove Avė., 
Justice Park, IR.

' *........................................  J -R

Business Chances
Pardavimui Bizniai

v PARDAVIMUI gerai įsteigtas, gro- 
seris, daržovių ir vaisių krautuvė, pigiai. 
1942 S. Halsted St.

I PARDAVIMUI saldainių, aiskrimo, 
cigarų ir smulkmenų sankrova su namu. 
Storas ir 4 kambariai užpakaly, 2 ketu
rių kambarių flatai viršuj, 30 pėdų lo
tas, ištaisyta elė, beismentas. Moderniš
kas apielinkės Storas.. « '

Bargenas,
5603 S. Damen Avė.

PARSIDUODA 
smulkmenų Storas, gera vieta, pigiai.

mažas kendžių ir
1.

1343 So. 49 Ct. Cicero. III.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė su 
mažu namu. Biznis išdirbtas tarp lie
tuvių per daug metų. šaukite

• Lafayėtte 8780

Reąl Estete For Sale

Paul M. Smith & Co.
RBAL BSTATB

x LOANS « INSURANCE
Perkam, parduodap, mainom namus, 

lotos, farmas, (biznius visokios rųliea 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis- išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas. >

TeL Lafayette 0455

NAMAS it lotas pardavimui, 2 fla
tai it basemehtas.

2551 S: Homan ftvęi

i
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